
المنصرف الفعليوصف البرنامج او المشروع

161,575شبكة مياه بالدوادمي

654,991شبكة مياه بعفيف

ي المزاحمية
 
192,275شبكة مياه ف

3,312,041(خزانات-محطات ضخ-خطوط نقل)المرحلة الثانية لمياه عفيف والدوادمي 

ي رابغ
 
0شبكة مياه ف

ي رنية
 
0شبكة مياه ف

ي خليص
 
0شبكة مياه ف

0الدراسات والتصاميم والخدمات االستشارية

ي رفحا
 
0شبكة مياه ف

ي طريف
 
1,204,038شبكة المياه ف

ي العويقيله
 
0شبكة مياه ف

ي صوير
 
0شبكة مياه ف

0شبكة مياه جازان

ي بيش
 
0شبكة مياه ف

0شبكة مياه نجران

وره ي شر
 
0شبكة مياه ف

ه 19,123,909محطات تنقية صغير

0محطات لمعالجة التلوث والتخلص منه (10)انشاء

ي عرعر سعة 
 
30 ألف م52محطة تنقيه ف

ي ليىل باألفالج
 
3,078,797محطة تنقيه ف

1,469,429قرى منطقة الرياض

0مشاري    ع مياه منطقة مكة المكرمة مع التحسير  والتطوير

3,207,347قرى منطقة المدينة المنورة



اف ات بمنطقة حائل مع اإلشر 0إنشاء خطوط رئيسية وشبكات مياه وخزانات وآبار مع التجهير 

0قرى منطقة جازان

1,632,157تجهير  وتطوير وحفر اآلبار بمنطقة مكة المكرمة

1,045,139آبار منطقة حائل

0آبار منطقة القصيم

2,765,714آبار منطقة الحدود الشمالية

534,345آبار منطقة عسير

201,532آبار منطقة تبوك

0آبار منطقة الجوف

0آبار منطقة الباحة

5,096,133آبار منطقة نجران

ة بمنطقة مكة المكرمه 0سدود صغير

ة بمنطقة عسير 0سدود صغير

ه بمنطقة نجران 0سدود صغير

ه بمنطقة حائل 1,960,510سدود صغير

ه بمنطقة القصيم 0سدود صغير

ة بمنطقة المدينة المنورة 0سدود صغير

ه بمنطقة تبوك 1,712,462سدود صغير

اف عىل انشاء السد 0االشر

اف عىل انشاء السد 0االشر

3,368,860انشاء السد

اف عىل انشاء السد 0االشر

اف عىل انشاء السد 0االشر

0إنشاء السد

اف عىل تنفيذ السد 0اإلشر



ي
 
0انشاء محطة التنقية لمياه السد الجوف

اف عىل التنفيذ 0االشر

( 0سد اللقيطه)سد حماية مكة المكرمة 

0الرصف الصحي بالدوادمي

0الخطوط الرئيسية والفرعية للرصف الصحي بعرعر

اف عىل الخطوط الرئيسية والفرعية للرصف الصحي بعرعر 0اإلشر

0الرصف الصحي برفحا

0شبكات مياه وخزانات أرضية ومحطات ضخ مصغرة للقرى والهجربالحدود الشمالية

اف وتنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل ومحطات ضخبالحدود الشمالية 1,404,006تصاميم وإشر

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الحدود الشماليةمع اإلشر

اف 0دراسات وتنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات الضخبمنطقة الحدود الشمالية مع اإلشر

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الحدود الشماليةمع اإلشر

0حفر آبار ومحطات تنقية مصغرة لقرى الحدود الشمالية

0إنشاء مبن  مديرية المياه بمنطقة الحدود الشمالية

0(3 م50.000 )توسعة محطة تنقية مياه عرعر إىل 

280,797محطات تنقية مصغرة بمنطقة الحدود الشمالية

اف 0محطات معالجة الرصف الصحي بحائل مع االشر

0الخطوط الرئيسية والفرعية للرصف الصحي بحائل

وع الرصف الصحي ببقعاء 0دراسة وتنفيذ مشر

وع المياه الشامل واستكمال خطوط نقل المياه بحائل 0انشاء محطة تنقية لمشر

0توسعة شبكة مياه مدينة حائل وإنشاء خزان مياه لألحياء الواقعة شمال حائل

اف وع مياه حائل الشامل مع االشر ي لموقع حقل آبار مشر
0إيصال التيار الكهربائ 

اف وع مياه حائل الشامل مع االشر 97,611استكمال مراحل مشر

اف وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي جنوب منطقة حائل 0دراسات وتصاميم وإشر

اف وع مياه حائل الشامل مع اإلشر 0استكمال مراحل مشر



اف 18,695,737إنشاء شبكات مياه وخطوط نقل لمدينة حائل مع االشر

اف 0شبكات الرصف الصحي بمدينة حائل مع االشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة حائل مع االشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة حائل مع االشر

اف 0انشاء مبن  المديرية بحائل مع االشر

0حفر آبار بمنطقة حائل

اف  وع مياه حائل الشامل مع االشر 0(المرحلة الثانية )استكمال مراحل مشر

اف ي حائل مع الدراسة واالشر
 
8,942,528توسعة وتطوير أداء محطة تنقية المياه بالحميمة ف

اف 0استكمال شبكات الرصف الصحي لمدينة حائل مع االشر

0شبكة الرصف الصحي بسكاكا

0محطة الرصف الصحي بدومة الجندل

( 3الرصف الصحي بمدينة سكاكا  (0

اف مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة الجوف 0دراسات وتصاميم واشر

6,843,741شبكات مياه بدومة الجندل مع الخزانات

اف وتنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات ضخ بالجوف 642,322تصميم واشر

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الجوف مع االشر

اف 248,160دراسات وتنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات الضخ بمنطقة الجوف مع اإلشر

اف 1,200,245إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الجوف مع اإلشر

ي
0إعادة تأهيل محطة تنقية المياه بالقريات مع إيصال التيار الكهربائ 

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الجوف معاالشر

وع مياه الجوف المركزي 0استكمال المرحلة الثانية لمشر

27,777,749إنشاء مبن  للمديرية العامة للمياه بمنطقة الجوف

اف 1,192,079دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة الرصف الصحي بمدينة الباحة مع اإلشر

اف والخدمات االستشارية بمنطقة الباحة 0الدراسات والتصاميم واالشر

5,366,612تنفيذ خطوط ناقلة للمياه ومحطات ضخ وخزانات واشياب بمنطقة الباحة



اف 0إنشاء شبكات رصف صحي ومحطات معالجة بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف وتنفيذ خطوط نقل مياه ومحطات ضخ وخزاناتوأشياب بالباحة 0تصاميم وإشر

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الباحة مع االشر

اتيجية بمنطقة الباحة 0إنشاء خزانات اسير

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة الباحة مع اإلشر

ي ومنشآت للمديرية بمنطقة الباحة
223,602مبائ 

اف 0دراسة وتصاميم مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة الباحة معاإلشر

اف 2,003,509تنفيذ خطوط ناقلة ومحطات ضخ ومناهل مياه بمنطقة الباحة معاإلشر

ي إىل محطات الرفع والضخ بمنطقة الباحة
0إيصال التيار الكهربائ 

ي ومختير مركزي للمياه ومستودعات بمنطقة الباحة
0إنشاء مبائ 

ي ومختير مركزي للمياه ومستودعات بمنطقة الباحة
5,802,898إنشاء مبائ 

0محطات معالجة للرصف الصحي وخطوط النقل والشبكات بجازان

0الخط الناقل لفائض محطة الرصف الصحي

0تحسير  مشاري    ع خزانات شبكات المياه لقرى منطقة جازان

1,070,000تحسير  مشاري    ع خزانات شبكات المياه لقرى منطقة جازان

اف عىل مشاري    ع المياه بمنطقة جازان 0دراسة وتصميم واشر

اف 0دراسة وتنفيذ شبكة ومحطة معالجة للرصف الصحي بضمد مع اإلشر

0إصالح وتطوير منشآت سد وادي جازان وتنظيف االودية

اف وتنفيذ وتطوير شبكات مياه وخطوط نقل وخزانات ومحطات ضخ بجازان 25,221,730تصميم وإشر

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 0مشاري    ع شبكات مياه وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات الضخ بجازان مع اإلشر

اف 3,472,133إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بجازان مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 0إنشاء مبن  المديرية بجازان مع اإلشر

اف 4,350,708دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة جازان مع اإلشر



0محطة معالجة الرصف الصحي بنجران

اف عىل المحطة والخطوط الرئيسية والفرعية للرصف الصحي بنجران 0اإلشر

0الخطوط الرئيسية والفرعية للرصف الصحي بنجران

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة نجران 0دراسة وتصميم وإشر

0دراسة وتنفيذ إيصال المياه اىل المحافظات الشمالية من تكوين الوجيد بنجران

اف وتنفيذ وتطوير شبكات مياه وخطوط نقل وخزانات ومحطات ضخ بنجران 1,780,882تصميم وإشر

اف 0إنشاء خطوط وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 0تنفيذ شبكات مياه مع محطات الضخ والخزانات بنجران مع اإلشر

اف 0استكمال شبكات وخطوط الرصف الصحي بنجران مع اإلشر

اف 0دراسات وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ خطوط رئيسية وشبكات ومحطات رصف صحي بمنطقة نجران مع اإلشر

اف وع جلب المياه إىل يدمة وقراها مع اإلشر 0مشر

ي نجران
 
وع ايصال المياه إىل يدمة والقرى المجاورة ف 0استكمال مشر

اف 3,969,950تنفيذ مشاري    ع مياه بمحافظات منطقة نجران مع اإلشر

اف ي نجران مع اإلشر
 
20,148,962استكمال شبكات الرصف الصحي ف

0دراسات وتصاميم مشاري    ع اعادة استخدام مياه الرصف المعالجة

1,001,000اعادة استعمال مياه الرصف الصحي المعالجة بطريق الخرج

0اعادة استعمال مياه الرصف الصحي المعالجة بالمدينة المنورة

وع إعادة استعمال مياه الرصف الصحي المعالجة بالرياض 1,001,000استكمال مشر

اف 16,000,000إستكمال إعادة استعمال مياه الرصف الصحي المعالجة بالرياض معاإلشر

5,213,139تعويضات نزع الملكية

647,618دراسات وتصاميم مشاري    ع الرصف الصحي

اف عىل مشاري    ع الرصف الصحي 0االشر

اف عىل مشاري    ع المياه 0الدراسة والتصميم واإلشر

4,490,961(1مرحلة )تحديث واكمال الخطة الوطنية للمياه 



14,899,462(2مرحلة )استكمال الخطة الوطنية للمياه 

ي مختلف القطاعات
 
شيد بإستهالك المياه ف 0حملة التوعية والير

اف 1,018,415إنشاء مبن  الوزارة الرئيسي بالرياض مع اإلشر

5,067,278تسوير وتبتير المشاري    ع

ي المستودعات للوزارة
0إنشاء مبائ 

1,981,193ايصال المياه اىل نجران

اف عىل التنفيذ 0االشر

رة ي المناطق المترص 
 
88,091,228معالجة مشكلة تلوث المياه اشعاعيا ف

ي تميم
2,662,030خطوط النقل وشبكة المياه بحوطة بن 

0عياش/بدوه/عراعر)انشاء محطات تنقيه مع خطوط النقل لسدود 

ي تميم/الطاقة الكهربائية لمشاري    ع وادي الدواش
0محطة الضخ بالرياض/حوطة بن 

0اصالح عيون مكه وبرك الطائف

( ي بعض مناطق المملكة 
 
13,980,725مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي ف

( ي بعض مناطق المملكة 
 
10مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي ف

( ي بعض مناطق المملكة 
 
1821,052مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي ف

( ي بعض مناطق المملكة 
 
10مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي ف

( ي بعض مناطق المملكة 
 
10مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي ف

( ي بعض مناطق المملكة 
 
10مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي ف

اف (2مرحلة )تنفيذ توصيالت الرصف الصحي  583,102مع االشر

اف 0تحسير  أداء شبكات الرصف الصحي وتخفيض منسوب المياه المتشبة إليها مع االشر

اف رة بمناطق المملكة مع االشر 0نزح بيارات الرصف الصحي لألحياء المترص 

رة  ي المناطق المترص 
 
6,862,639(2المرحلة )نزح البيارات ف

4,383,920(2المرحلة )توريد وتركيب محطات رصف صحي مدمجة 

1,633,694ربط القرى المجاورة بعرعر بمحطة التنقيه

ي الفيصلية والمساعديه بعرعر ي حنر
 
0شبكات رصف صحي ف



0استكمال تنفيذ مياه القرى الشامل بمنطقة حائل

0محطة ضخ وخطوط نقل المياه اىل سكاكا ودومة الجندل

ي المرحلة الثانية  /
ي كبير / اكمال شبكات مياه بلجرشر

ي سالمالعسلة/ بن 
0بن 

0دراسة وتنفيذ شبكات الرصف الصحي ومحطات المعالجة لمدينةالمخواه

وع تأمير  المياه للقرى الحدودية بمنطقة نجران 0مشر

ي حبونا
 
0دراسة وتنفيذ شبكات رصف صحي ومحطة معالجة ف

ي بيش 
 
ي عريسر/تحسير  مشاري    ع المياه ف 0صامطة/صبيا/ائر

وع الري عىل سد بيش 5,811,678دراسة وتصميم مشر

ب 1,345,970وحدات ضخ وأجهزة تعقيم ومعدات آلبار مياه الشر

16,599,366حرص اآلبار المحفورة وردم المهجور منها

ب لمدن منطقة الجوف  جل - دومة - سكاكا )كشف التشيبات لشبكة مياه الشر 0(طير

1,292,702(1مرحلة )كشف ومعالجة التشبات 

0(2مرحلة )كشف ومعالجة التشبات 

( 40مرحلة )كشف ومعالجة التشبات 

2,516,378(5مرحلة )كشف ومعالجة التشبات 

اف 26,000,000كشف ومعالجة التشبات لمدن الرياض ، مكة ، جدة ، الطائف معاإلشر

22,127,109(7مرحلة )كشف ومعالجة التشبات 

900,000دراسة وتصميم السدود

اف عىل تنفيذ السدود 318,675اإلشر

1,798,953دراسة وتقييم السدود وبرامج تشغيلها

اف  0(1مرحلة )إنشاء سدود مختلفة بمناطق المملكه مع اإلشر

اف  15,317,492(2مرحلة )إنشاء سدود مختلفة بمناطق المملكه مع اإلشر

اف  3,476,953(3مرحلة )إنشاء سدود مختلفة بمناطق المملكه مع اإلشر

اف  0(4مرحلة )إنشاء سدود مختلفة بمناطق المملكة مع اإلشر

اف 8,972,176بناء مصائد الرسوبيات خارج أحواض تخزين السدود مع االشر



اف 0تركيب صافرات اإلنذار وأجهزة الرصد والمتابعة للسدود مع االشر

اف 12,255,506دراسة وتنفيذ سدود متنوعة بمختلف مناطق المملكة مع اإلشر

0إستكمال إصالح وترميم السدود بمختلف المناطق

8,679,684دراسات عامه

ي مختلف المناطق 
 
لية وتركيب عدادات مياه ف 0(1مرحلة )تنفيذ توصيالت مياه مي  

ي مختلف المناطق 
 
لية وتركيب عدادات مياه ف 33,261,537(1مرحلة )تنفيذ توصيالت مياه مي  

ي
 
0متطلبات تقنية المعلومات ونظام المعلومات الجغراف

 بديوان الوزارة
ً
0تنفيذ الُبن  التحتية للحاسب اآلىلي وربط المديريات آليا

امج الحالية وتطبيق نظام الفوترة بديوان الوزارة وبعض المديريات 1,992,860استكمال تنفيذ البنية التحتية للحاسب اآلىلي وتطوير األنظمة والير

0تطوير شبكة المعلومات لديوان الوزارة والمديريات وتأمير  األجهزة

1161,506تأمير  وتركيب أجهزة ومعدات للحاسب اآلىلي وتطوير وتحديث البنية التحتية لنظم المعلومات بديوان الوزارة والمديريات م

اف 8,761,307مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة حائل مع اإلشر

اف 2,367,678مشاري    ع المياه بمنطقة حائل مع اإلشر

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة حائل 0الدراسة والتصاميم واإلشر

969,103تسوير وإنشاء غرف حراسة وأجهزة تحكم ومراقبة بمشاري    ع مياه بمنطقة حائل

اف 17,459,503تنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الحدود الشمالية مع اإلشر

اف 3,882,050تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الحدود الشمالية مع اإلشر

اف 8,687,832تنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الجوف مع اإلشر

اف وع محطة تنقية مياه عرعر مع االشر 0إستكمال مشر

اف 8,200,147تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 4,535,296تنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف والخدمات االستشاريه لمشاري    ع المياهوالرصف الصحي بمنطقة الباحة 0الدراسات والتصاميم واإلشر

اف ات ومراكز خدمات وتسوير مواقع بالباحة معاإلشر 0إنشاء مستودعات ومختير

اف 29,998,898دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 22,934,176تصميم وتنفيذ محطات تنقية المياه بمنطقة جازان مع اإلشر



اف 0تنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 0تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 4,066,285تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الجوف مع اإلشر

0حفر بي  منجورية بمدينة التدريب لألمن والحماية بالحرس الملكيبالثمامة

ات األمنية لمشاري    ع المياه والرصف الصحي بمناطق المملكة 0التجهير 

اف  وع مياه حائل الشامل مع اإلشر 0(المرحلة الثانية)استكمال مراحل مشر

اف 52,501دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة حائل مع اإلشر

اف 3,902,368دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة حائل معاإلشر

اف 516,242دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الجوف مع اإلشر

اف وع المياه الشامل البسيطاء القريات والقرى المجاورة مع اإلشر 1,325,727توسعة مشر

اف 49,768,689دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الحدود الشمالية مع اإلشر

اف 13,856,938دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الحدودالشمالية مع اإلشر

اف 15,588,872دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 306,055دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 4,178,519دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 6,185,479دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة نجران مع اإلشر

0شبكة الرصف الصحي ألجزاء من أحياء األندلس والفيصلية بالخرج

0خطوط رئيسية وفرعية للرصف الصحي بالمجمعة وشقراء

1,001,000شبكات الرصف الصحي بأحياء غرب الرياض

اف 31,000,000تنفيذ شبكات الرصف الصحي بمدينة الرياض مع االشر

اف 5,722,477شبكات ومحطات مياه وتحديث وتطويرالقائم بمحافظات منطقة الرياض مع االشر

اف 1,110,370تنفيذ شبكات ومحطات رصف صحي بمحافظات منطقة الرياض معاالشر

اف 0تنفيذ مشاري    ع حفر آبار بمحافظات منطقة الرياض مع االشر



اف ي للمياه بمدينة الرياض مع االشر اتيحر 2,528,000استكمال تنفيذ المخطط االسير

اف 2,652,117تنفيذ مشاري    ع مياه بمحافظات منطقة الرياض مع االشر

اف 0تنفيذ مشاري    ع رصف صحي بمحافظات منطقة الرياض مع االشر

اف 15,940,748تنفيذ استكمال مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة الرياض مع االشر

اف 4,451,221تنفيذ استكمال مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظات منطقة الرياض معاالشر

457,974تصميم مشاري    ع المياه والرصف الصحي لمحافظات منطقة الرياض

1,001,000توسعة وتحديث برامج وتأمير  أجهزة الحاسب اآلىلي بمدينة الرياض (

0توسعة وتحديث برامج وتأمير  أجهزة الحاسب اآلىلي بمدينة الرياض (

اف 9,848,083إستكمال تنفيذ المرحلة األوىل من المخطط اإلرشادي للرصف الصحي بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

اف 9,464,183إستكمال تنفيذ المرحلة األوىل من المخطط اإلرشادي للمياه بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

اف 1,001,886تسوير المرافق وتنفيذ منشآت عامة وتطوير القائم بمحافظات منطقةالرياض مع االشر

اف وع إيصال المياه المحالة لمحافظة الخرج مع اإلشر 0تنفيذ مشر

اف 61,000,000تنفيذ محطات رصف صحي مع الخطوط الرئيسية والشبكات والتوصيالتللرصف الصحي بمناطق متفرقة بمدينة الرياض مع اإلشر

اف 4,000,000تطوير الخدمات واألداء للمياه والرصف الصحي بمدينة الرياض معاالشر

وع ايصال مياه الرصف الصحي المعالجة بالرياض إىل 4,000,000استكمال مشر

اف  0(2م)استكمال تنفيذ المرحلة األوىل من المخطط اإلرشادي للرصف الصحي بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

5,536,456استكمال تنفيذ المرحلة األوىل من المخطط اإلرشادي للمياه

9,056,273استكمال تسوير المرافق وتنفيذ منشآت عامة وتطوير القائم بمحافظات منطقة الرياض

اف 11,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع رصف صحي بأحياء مختلفة بمدينةالرياض مع اإلشر

اف 8,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع مياه بأحياء مختلفة بمدينة الرياض معاإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظات منطقةالرياض مع اإلشر

اف 7,989,687دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع االمياه بمحافظات منطقة الرياض معاإلشر

اف وع نقل المياه المحالة لمحافظة الخرج مع اإلشر 0استكمال تنفيذ مشر

اف 1,600,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة الرياض مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة الرياض مع اإلشر



اف 2,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة الرياض معاإلشر

اف 10,744,842دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

اف 46,590,461دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

اف 68,752,195دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة الرياض مع اإلشر

اف 79,544,666دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة الرياض معاإلشر

ي مخططات المنح بمناطق المملكة
 
53,830,415خدمات إيصال المياه والرصف الصحي والكهرباء ف

ي مخططات المنح بمناطق المملكة
 
0خدمات إيصال المياه والرصف الصحي والكهرباء ف

اف ي الخرج والقويعية بمياه التحلية مع اإلشر
82,318,415دراسة وتصميم وتنفيذ ربط محافظنر

اف 32,095,370دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة الرياض مع اإلشر

اف 692,494دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة الرياض مع اإلشر

اف 6,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة الرياض معاإلشر

اف 5,174,622دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة الرياض معاإلشر

ي ومنشآت مديرية المياه بمكة المكرمة
0ترميمات مبائ 

2,000,000دورات وشبكات مياه بالمشاعر المقدسه

0دورات وشبكات مياه بالمشاعر المقدسه

2,000,000تعويضات نزع الملكية

0تعويضات نزع الملكية

0تعويضات نزع الملكية

2,000,000تعويضات نزع الملكية

0تعويضات نزع الملكية

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بجدة ومكةوالطائف 2,387,500دراسات واشر

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بجدة ومكةوالطائف 0دراسات واشر

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بجدة ومكةوالطائف 0دراسات واشر

ائع  112,000,000العقد )بمكة المكرمة  (1ج)تنفيذ شبكات رصف صحي بمنطقة الشر



2,000,000توسعة محطة معالجة الرصف الصحي بمحافظة الطائف

0توسعة محطة معالجة الرصف الصحي بمحافظة الطائف

( ي بمكة سعة  اتيحر 11,750,000ج) 3 مليون م5,1إنشاء خزان مياه اسير

( ي بمكة سعة  اتيحر 10ج) 3 مليون م5,1إنشاء خزان مياه اسير

( ي بمكة سعة  اتيحر 10ج) 3 مليون م5,1إنشاء خزان مياه اسير

11,750,000ج-  بالطائف 3م(000.05)انشاء خمسة خزانات مياه سعة

10ج-  بالطائف 3م(000.05)انشاء خمسة خزانات مياه سعة

10ج-  بالطائف 3م(000.05)انشاء خمسة خزانات مياه سعة

8,461,091تنفيذ شبكات الرصف الصحي الرئيسية والفرعيه

0تنفيذ شبكات الرصف الصحي الرئيسية والفرعيه

2,000,000تنفيذ الخطوط الناقلة من الخزانات الرئيسية اىل الخزانات الفرعيةبالطائف

0تنفيذ الخطوط الناقلة من الخزانات الرئيسية اىل الخزانات الفرعيةبالطائف

0تنفيذ الخطوط الناقلة من الخزانات الرئيسية اىل الخزانات الفرعيةبالطائف

( 1تنفيذ شبكات الرصف الصحي بالطائف العقد  (2,000,000

2,000,000انشاء محطة معالجة الرصف الصحي بالمنطقة الوسىط الشماليةبجده

1,250,000تحديث شبكات الرصف الصحي بمكه وجده والطائف

0تحديث شبكات الرصف الصحي بمكه وجده والطائف

0تحديث شبكات الرصف الصحي بمكه وجده والطائف

اف 3,042,300مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة جده مع االشر

اف (1مرحلة )نقل المياه من سدي حىلي والليث ويبه إىل محطة الشعيبة  2,461,099مع اإلشر

اف 209,451مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة مع اإلشر

1,500,000استكمال مشاري    ع الرصف الصحي بمكة المكرمة

اف 1,500,000دراسة وتنفيذ مشاري    ع المياه بجدة مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع المياه بجدة مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع المياه بجدة مع اإلشر



اف 1,500,000دراسة وتنفيذ مشاري    ع المياه بمكة المكرمة مع االشر

اف 6,996,665دراسات وتنفيذ مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة مع االشر

اف ي إىل جدة مع االشر
وع نقل المياه من سد المروائ  49,053,489استكمال مشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظات مكة المكرمة معاالشر

اف ي الطائف مع االشر
 
6,000,000دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي ف

وع نقل المياه من سدود حىلي والليث ويبه إىل جده ومكة المكرمة 
0(2مرحلة )استكمال تنفيذ مشر

1,500,000مشاري    ع المياه بمكة المكرمة

1,500,000مشاري    ع المياه بالطائف

0مشاري    ع المياه بالطائف

0مشاري    ع المياه بالطائف

0أعمال الدراسات عىل المشاري    ع بمنطقة مكة المكرمة

اف 0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظات منطقة مكة المكرمة مع اإلشر

اف اتيجية بمكة المكرمة مع اإلشر 6,159,908انشاء الخزانات االسير

( 11,500,000مرحلة )تجديد وإعادة تأهيل محطات الرصف الصحي بجده 

( 10مرحلة )تجديد وإعادة تأهيل محطات الرصف الصحي بجده 

1,500,000تحديث واحالل شبكات المياه بجده

ي جده  )
 
اتيجية للمياه ف 11,500,000المرحلة  )انشاء خزانات اسير

ي جده  )
 
اتيجية للمياه ف 10المرحلة  )انشاء خزانات اسير

ي جده  )
 
اتيجية للمياه ف 10المرحلة  )انشاء خزانات اسير

اف 1,500,000مشاري    ع المياه بمكة المكرمة مع االشر

اف 1,500,000مشاري    ع الرصف الصحي بمكة المكرمة مع االشر

اف 0مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة مع االشر

اف لية بجدة مع اإلشر 2,000,000استبدال شبكات المياه والتوصيالت المي  

اتيجية بجدة  اف (2المرحلة )إنشاء خزانات اسير 2,000,000مع اإلشر

اتيجية بجدة  اف (2المرحلة )إنشاء خزانات اسير 0مع اإلشر



اتيجية بجدة  اف (2المرحلة )إنشاء خزانات اسير 0مع اإلشر

اف لية بجدة مع االشر 6,345,445تنفيذ شبكات الرصف الصحي والتوصيالت المي  

اف 11,000,000دراسة وتصميم مشاري    ع متفرقة للرصف الصحي بجده مع اإلشر

اف 2,000,000تحسير  وتطوير محطات الرصف الصحي ووحدات المعالجة بجدة معاإلشر

اف 3,000,000تنفيذ وتحسير  وإعادة تأهيل شبكات الرصف الصحي بمناطق متفرقةبجدة مع اإلشر

اف 2,000,000ربط خزان مياه مركز خزان الطواريء بالشميسي بمكة المكرمة بشبكةالمياه مع اإلشر

اف 5,937,800دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة مع اإلشر

اف 422,051دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمكة المكرمة مع اإلشر

اف 29,628,737دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بجدة مع اإلشر

اف 11,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بالطائف مع اإلشر

اف 16,812,791دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمكة المكرمة معاإلشر

اف 11,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالطائف مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالطائف مع اإلشر

4,000,000التحتية لنظم المعلومات (GIS)تأمير  وتركيب أجهزة ومعدات للحاسب اآلىلي وتطوير وتحديث البنيةوأنظمة االسكادا بجدة

وع نقل المياه من سدود حىلي والليث وبيه إىل جدة ومكة المكرمة 
اف (4مرحلة )تنفيذ مشر 20,682,694مع اإلشر

ي 
 
5,000,000أحياءبمحافظة جدة (6)معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية ف

ي 
 
0أحياءبمحافظة جدة (6)معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية ف

ي 
 
0أحياءبمحافظة جدة (6)معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية والسطحية ف

ي 
 
18,570,181حي بمحافظة جدة (32)دراسة وتنفيذ مشاري    ع معالجة ارتفاع منسوب المياه الجوفيةوالسطحية ف

ي )المشاري    ع المساندة 
16,000,000محطة معالجة إضافية لمعالجة/ الشفط المجائ 

اف 673,096دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة مع اإلشر

اف 33,844,177دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمكة المكرمة مع اإلشر

اف 95,396,827دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمكة المكرمة معاإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمكة المكرمة معاإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمكة المكرمة معاإلشر



اف 11,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بجدة مع اإلشر

( اتيجية بجدة  361,000,000المرحلة )إنشاء الخزانات االسير

11,000,000التحتية لنظم المعلومات (GIS)تأمير  وتركيب أجهزة ومعدات للحاسب اآلىلي وتطوير وتحديث البنيةوأنظمة االسكادا بجده 

ي وحدة أعمال جدة 
وع مجمع مبائ  ي نقاط التعبئة مع)مشر

 
4,450,000للمبن  الرئيسي ومبن  االدارات التشغيلية ومبن  خدمات العمالء ف

ي وحدة أعمال جدة 
وع مجمع مبائ  ي نقاط التعبئة مع)مشر

 
0للمبن  الرئيسي ومبن  االدارات التشغيلية ومبن  خدمات العمالء ف

ي وحدة أعمال جدة 
وع مجمع مبائ  ي نقاط التعبئة مع)مشر

 
0للمبن  الرئيسي ومبن  االدارات التشغيلية ومبن  خدمات العمالء ف

0دراسة وتصميم وتنفيذ التسوير عىل كافة المنشآت والممتلكات

0دراسة وتصميم وتنفيذ التسوير عىل كافة المنشآت والممتلكات

اف 5,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة الطائف معاإلشر

اف 19,500,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة مكة المكرمة مع اإلشر

اف 51,582,646دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة مكة المكرمة مع اإلشر

اف 18,328,139دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة جدة مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة جدة مع اإلشر

اف 47,001,905دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة جدة معاإلشر

اف اتيجية بمدينة جدة مع اإلشر 37,785,860دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات اسير

اف اتيجية بمدينة جدة مع اإلشر 0دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات اسير

اف اتيجية بمدينة جدة مع اإلشر 0دراسة وتصميم وتنفيذ خزانات اسير

اف 12,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة الطائف مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمدينة الطائف مع اإلشر

اف 11,000,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة الطائف معاإلشر

316,000,000م (000.065)تصميم وتنفيذ خزانات بسعة 

30م (000.065)تصميم وتنفيذ خزانات بسعة 

8,000,000تصميم وتنفيذ خطوط مياه رئيسية ومحطات ضخ

0تصميم وتنفيذ خطوط مياه رئيسية ومحطات ضخ

0تصميم وتنفيذ خطوط مياه رئيسية ومحطات ضخ



اف 55,465,437دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمدينة جدة مع اإلشر

0تعويضات نزع الملكية

0شبكات المياه بالقطيف

اف 0تطوير محطة التنقية والخطوط الرئيسية بحفر الباطن مع حفر اآلبار واإلشر

اف 0شبكات الرصف الصحي بالدمام مع اإلشر

اف 0مشاري    ع وشبكات الرصف الصحي بالقطيف مع اإلشر

اف 0توريد وتركيب خطوط المياه الرئيسية والخزانات لربط األحساء وقراهامع اإلشر

( 219,847,417مرحلة )خزانات وخطوط المياه الرئيسية بجبل الشعبة باألحساء 

( 20مرحلة )خزانات وخطوط المياه الرئيسية بجبل الشعبة باألحساء 

اف 0شبكات الرصف ومحطات الضخ بالدمام والخير مع اإلشر

لية باألحساء 0شبكات مياه وتوصيالت مي  

اف ي الدمام والخير مع اإلشر
0مشاري    ع الرصف الصحي بمديننر

اف 0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة حفر الباطن والقيصومة مع اإلشر

( قية  10مرحلة )مشاري    ع مياه قرى وهجر المنطقة الشر

اف ية و القرية العليا مع اإلشر 0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة النعير

اف ية والقرية العليا مع اإلشر 0مشاري    ع المياه بمحافظة النعير

اف 0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة رأس تنورة مع اإلشر

اف 5,583,462مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة االحساء مع االشر

قية 0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظات المنطقة الشر

اف قية مع االشر 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالمنطقة الشر

قية 0أجهزة وبرامج تقنية المعلومات بالمنطقة الشر

اف 0مشاري    ع الرصف الصحي بالدمام والخير مع االشر

اف 0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة القطيف مع االشر

اف ية وقرية العليا مع اإلشر 2,250,585مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة النعير

اف 0مشاري    ع المياة بمحافظة القطيف وتوابعها مع األشر



اف 0مشاري    ع الرصف الصحي بالدمام والخير مع اإلشر

اف 4,340,652مشاري    ع المياه بالدمام والخير مع اإلشر

قية 497,600دراسات المياه والرصف الصحي بمدن المنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 1,351,159تنفيذ مشاري    ع مياه بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 66,877تنفيذ مشاري    ع رصف صحي بالمنطقة الشر

قية 0حفر آبار وتركيب مضخات ومستلزماتها بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 988,731دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 3,893,247دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 8,711,768دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر ي وغرف وأجهزة كلور وأسوار وغرف حراسة بالمنطقة الشر
0مبائ 

اف قية مع اإلشر 2,237,298دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 7,067,344دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 68,176,363دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بالمنطقة الشر

اف قية مع اإلشر 88,410,948دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بالمنطقة الشر

0الخط الرئيسي للرصف الصحي بالمدينة المنورة

294,000محطات المعالجه بمنطقة المدينة المنوره

0الشبكات الرئيسية والفرعية للرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة

0خزانات المياه وملحقاتها بمنطقة المدينة المنورة

0الخطوط الرئيسيه والفرعية لشبكات المياه بمنطقة المدينة المنورة

0(2المرحلة )شبكات الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة 

( اتيجية بمنطقة المدينة المنورة  20المرحلة )خزنات المياه االسير

اتيجية بالمدينة المنورة 4,249,235خطوط الملء والتفري    غ للخزانات االسير

0توريد وتركيب وحدات معالجة الحمأة ميكانيكيا بمنطقة المدينة المنورة



0خطوط رئيسية وشبكات للرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة

0محطات معالجة مياه الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة

956,743خطوط رئيسية وشبكات للمياه بالمدينة المنورة مع الخزانات

اف 0دراسات وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة مع االشر

0نظام التحكم اآلىلي والمعلومات بمنطقة المدينة المنورة

وع مياه العال وقراها 68,029,214دراسة وتنفيذ مشر

0(1المرحلة )يوم / 3م (200.000)محطة معالجة مياه الرصف الصحي بالمدينة المنورة بسعة 

0الخطوط الرئيسية للرصف الصحي وشبكات الرصف الصحي بالمدينةالمنورة

491,873الخطوط الرئيسية للمياه وشبكات المياه الفرعية بالمدينة المنورة

0إحالل وتجديد شبكات الرصف الصحي التالفة بمنطقة المدينة المنورة

0تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمختلف محافظات منطقة المدينةالمنورة

اف 949,336مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف 5,875,888مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة مع اإلشر

اف 0مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة مع اإلشر

اف ي ومنشآت وأسوار ومستودعات بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر
1,614,944أعمال مبائ 

اف عىل مشاري    ع المياه والرصفالصحي 0أعمال الدراسة والتصميم واإلشر

اف عىل مشاري    ع المياه والرصفالصحي 0أعمال الدراسة والتصميم واإلشر

اف 2,696,164دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف 3,530,015دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

204,699تأمير  وتطوير األجهزة الالزمة لتقنية المعلومات بمحافظات منطقةالمدينة المنورة

اف 7,283,732دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف 1,500,618دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف اف وتنفيذ األعمال الالزمة لتقنية المعلومات بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر 8,606,279تصميم وإشر

اف 29,536,378دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر



اف 3,159,907دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف 9,664,716دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة المدينة المنورة مع اإلشر

255,721دراسة شبكات المياه والرصف الصحي

0خطوط نقل المياه من و إىل محطات التنقية

اف ب بمدن منطقة القصيم مع االشر 0شبكات مياه الشر

اف ة والرس مع الدراسة واإلشر ب بعنير  0رفع كفاءة محطة مياه الشر

اف 3,722,495شبكات الرصف الصحي بمدن منطقة القصيم مع اإلشر

اف 0شبكات الرصف الصحي بمدن منطقة القصيم مع اإلشر

اف ات مع اإلشر 799,113إنشاء وتأثيث وتجهير  مبن  المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم والمختير

اف 1,715,895محطات وشبكات الرصف باالسياح والشماسية وعيون الجواء والنبهانية مع اإلشر

ي بريدة
 
1,629,680استبدال شبكات المياه ف

0شبكات ومحطات معالجة رصف صحي بمنطقة القصيم مع الدراسة

اف  5,226,261(2مرحلة )إنشاء خطوط من و إىل محطات التنقية مع الدراسة واإلشر

اف 0أنظمة التحكم بالشبكات وإزالة الروائح ومعالجة الحمأة مع الدراسةواإلشر

( اف  10مرحلة )محطات وشبكات مياه بمراكز منطقة القصيم مع اإلشر

اف 0محطات وشبكات المياه بمنطقة القصيم مع اإلشر

ي بمنطقة وع الشامل إليصال المياه إىل مناطق الدرع العرئر
0المشر

اف  1,370,046(3مرحلة )إنشاء خطوط ضخ من و إىل محطات التنقية بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف  0( 6مرحلة  )دراسة وتنفيذ شبكات رصف صحي بمدن منطقة القصيم مع اإلشر

اف  80,000( 3مرحلة )دراسة وتنفيذ محطات وشبكات المياه بمنطقة القصيم مع االشر

اف  0( 3مرحلة )دراسة وتنفيذ محطات وشبكات المياه بمنطقة القصيم مع االشر

اف  ي بمنطقة القصيم مع اإلشر وع الشامل اليصال المياه اىل مناطق الدرع العرئر
332,470( 2مرحلة )المشر

ي لمحطات التنقية والمعالجة بمنطقة القصيم 
7,072,000( 2مرحلة )ايصال التيار الكهربائ 

2,416,768دراسة مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة القصيم



اف 759,604تنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 0تنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 0تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 200,534تنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف ي مع الخزانات واإلشر 5,330,166استكمال إيصال المياه بمناطق الدرع العرئر

اف 144,892دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 50,147,821دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة القصيم مع اإلشر

0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة القصيم مع

اف  11,214,991(2المرحلة )دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 10,285,893دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 145,577,299دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف 30,014,154دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة القصيم مع اإلشر

اف لمشاري    ع المياه والرصف الصحي بالمنطقة 0دراسات واشر

ي بيشة
 
0الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكات الرصف الصحي ف

ي محايل عسير
 
0شبكة للرصف الصحي ف

ي بيشة
 
ب ف 0شبكة مياه ومحطة توزي    ع لمياه الشر

11,273,191انشاء خزان مياه بالخميس

0خطوط رئيسية ومحطات ضخ للرصف الصحي بعسير

0محطات معالجة الرصف الصحي بمنطقة عسير

0شبكات الرصف الصحي بمنطقة عسير

0شبكات الرصف الصحي بمحافظات بلقرن والمجارده وشاة عبيده

ة بمنطقة عسير 0تصميم وتنفيذ سدود صغير

0السودة،الواديير  ، بارق ، تندحة، وادي بنهشبل)محطات معالجة بمراكز

،بارق، تندحة،وادي بن)شبكات للرصف الصحي بمراكز 0السودة،الواديير 

ية  اف (2مرحلة )توسعة شبكات المياه بمدن أبها الحرص  0مع اإلشر



( 20مرحلة )خطوط رئيسية ومحطات ضخ للرصف الصحي بعسير 

اف 0تأهيل مصادر المياه بمنطقة عسير مع الدراسات واالشر

اف 0مشاري    ع خطوط وشبكات المياه مع الخزانات بمنطقة عسير مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ محطات وشبكات رصف صحي لمنطقة عسير مع اإلشر

اف وع إعادة استعمال مياه الرصف الصحي المعالجةبعسير مع االشر 0دراسة وتنفيذ مشر

اف 0دراسة وتنفيذ خطوط نقل للمياه بمنطقة عسير مع االشر

اف 848,831دراسة وتنفيذ شبكات للرصف الصحي بمدن منطقة عسير مع االشر

اف  0مرحلة)دراسة وتنفيذ مشاري    ع المياه بمراكز منطقة عسير مع اإلشر

ي إىل محطات الرفع والضخ ومحطات المعالجة ومحطات التنقية للمياه والرصف الصحي بمنطقة عسير
445,675ايصال التيار الكهربائ 

اف ات بمحافظات منطقة عسير معاالشر ي مختير
0دراسة وإنشاء وتجهير  مبائ 

اف ق عسير مع اإلشر 3,125,731استكمال المرحلة األوىل لجلب المياه إىل شر

اف 0تنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة عسير مع اإلشر

اف 0تنفيذ مشاري    ع رصف صحي بمنطقة عسير مع اإلشر

اف ق عسير مع اإلشر 9,075,140استكمال جلب المياه إىل شر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة عسير مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة عسير معاإلشر

اف  0(2المرحله )دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة عسير مع االشر

اف  3,301,404(2المرحلة )دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة عسير مع اإلشر

( 0مرحلة ثانية)دراسات مياه ورصف صحي بمنطقة عسير 

اف 72,133,655دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة عسير مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة عسير مع اإلشر

اف 16,244,800دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة عسير مع اإلشر

932,710أجهزة وأنظمة حاسب آىلي للمديرية وفروعها بمنطقة عسير

اف 984,900دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة عسير مع اإلشر

اف 11,336,986دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة عسير مع اإلشر



0شبكات مياه بتبوك

0توسعة محطة معالجة الرصف الصحي

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة تبوك 1,977,306الدراسات واالشر

اف عىل مشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة تبوك 0الدراسات واالشر

1,463,752توسعة محطة المعالجة بتبوك

0الرصف الصحي بمحافظة أملج

2,406,471الرصف الصحي بمحافظة الوجه

0مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة ضباء

0الرصف الصحي بمحافظة تيماء

0الرصف الصحي بالبدع

2,520,655مشاري    ع الرصف الصحي بمحافظة حقل

0(2مرحلة )انشاء شبكات الرصف الصحي بالوجه 

808,591انشاء شبكات الرصف الصحي باملج

0(2مرحلة )انشاء شبكات الرصف الصحي بالبدع 

0انشاء شبكات الرصف الصحي بتيماء

اف 306,624إنشاء خط مفيض لمحطة الضخ بتبوك مع االشر

اف 7,295,225انشاء خطوط رئيسية وشبكات الرصف الصحي بمنطقة تبوك مع االشر

اف 1,026,346توسعة محطات المعالجة بمحافظات تبوك مع االشر

3,102,700توسعة محطات المعالجة والضخ بتبوك

اف 3,453,105دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة تبوك مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة تبوك مع اإلشر

1,423,350توسعة محطات الضخ والمعالجة بمحافظات تبوك

ي لمحطات المعالجة بمنطقة تبوك
953,454إستكمال إيصال التيار الكهربائ 

لية للرصف الصحي بمنطقة تبوك 0تنفيذ توصيالت مي  

0توسعة محطات الضخ والمعالجة بمنطقة تبوك



اف 0دراسة وتنفيذ المدافن الصحية بمنطقة تبوك مع االشر

3,881,299انشاء شبكات وخط تغذية رئيسي وخزانات أرضية للمياه بتبوك

ب بمحافظة أملج وع مياه الشر 1,009,150مشر

ب بمحافظة الوجه وع مياه الشر 0مشر

0بتبوك (2رقم)انشاء محطة الضخ الرئيسية 

ب وخزانات للقرى والمراكز التابعة لمنطقة تبوك 0انشاء شبكات مياه شر

( 20مرحلة )انشاء شبكات للمياه بالبدع 

ب وملحقاتها بمنطقة تبوك 1,308,793توريد وتركيب عدادات لمياه الشر

( اف  وع المياه الشامل لمنطقة تبوك مع اإلشر 211,021,974مرحلة )مشر

ي تبوك
 
8,108,046إنشاء خطوط رئيسية وشبكات المياه ف

ات بالبدع والقلبية وبي  بن هرماس والخريبةوأشواق ي مختير
0إنشاء مبائ 

( وع مياه تبوك  30مرحلة )استكمال تنفيذ مشر

0تطوير الحاسب اآلىلي

ات بمحافظات منطقة تبوك 1,798,228إنشاء ستة مختير

( اف  وع مياه تبوك الشامل مع اإلشر 40مرحلة )تنفيذ مشر

اف 6,900,722تنفيذ خطوط وشبكات الرصف الصحي بمنطقة تبوك مع اإلشر

اف 1,417,322تنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة تبوك مع اإلشر

اف 0إنشاء ورصف الطرق المؤدية لمواقع محطات الضخ والمعالجة بمنطقةتبوك مع اإلشر

ي 
اف (ملم1100قطر )إنشاء خط الطرد الثائ  2,563,332من محطة الضخ الجديدة إلىمحطة المعالجة بمدينة تبوك مع اإلشر

اف ي للعاملير  بمحطات الضخ والمعالجة بتبوكمع اإلشر
0تصميم وتنفيذ مجمع سكن 

اف 11,527,978دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة تبوك معاإلشر

اف 4,365,897دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة تبوك مع اإلشر

اف 5,001,942دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة تبوك مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة تبوك مع اإلشر

اف[ 7,860,167دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة تبوك مع االشر



4,718,088دراسة وتنفيذ الطرق المؤدية لمحطات المعالجة بمنطقة تبوك

( وع مياه تبوك الشامل  639,645,659المرحلة )استكمال تنفيذ مشر

اف 1,269,976دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة تبوك مع االشر

1,340,067تأمير  السيارات والمعدات

اف 24,517,629دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الحدود الشمالية مع اإلشر

اف 259,628دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الحدود الشمالية مع اإلشر

اف 4,214,640دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة حائل مع اإلشر

اف  وع مياه حائل الشامل مع اإلشر 8,826,696(2المرحلة )استكمال مراحل مشر

بية والخطوط الناقلة بحائل ب بحقل آبار الير 0تصميم محطة مياه الشر

اف 11,708,338دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة حائل مع اإلشر

اف وع مياه حائل الشامل مع اإلشر 18,160,518استكمال مراحل مشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة حائل مع اإلشر

اف وع مياه حائل الشامل مع اإلشر 2,645,159استكمال مراحل مشر

اف 5,222,774دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة حائل مع اإلشر

اف 6,171,289دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة حائل معاإلشر

اف 7,336,000دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة حائل مع اإلشر

اف 101,430دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الجوف مع اإلشر

اف 368,652دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الجوف مع اإلشر

اف 1,180,830دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 790,139دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 23,444,245دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 24,063,200دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 27,999,469دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الباحة مع اإلشر

اف 2,647,881دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة الباحة معاإلشر

اف 2,402,367الدراسات والتصاميم لمشاري    ع المياه والرصف الصحي بمنطقة الباحةمع اإلشر



اف اتيجية بمنطقة الباحة مع اإلشر 3,400,000إنشاء خزانات اسير

اف 8,502,087دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 53,778,008دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 21,036,350دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 20,566,766دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 8,061,464دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة جازان مع اإلشر

اف (GIS)دراسة وتصميم وتنفيذ أجهزة ومعدات نظم المعلومات  2,825,479وأنظمة االسكادا بمنطقة جازان مع اإلشر

اف 756,611إنشاء مبن  المختير المركزي بجازان مع اإلشر

اف 0تسوير مشاري    ع المياه بجازان مع اإلشر

اف 2,466,236تسوير مشاري    ع المياه بجازان مع اإلشر

اف 1,395,750دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 4,893,376دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 46,361,770دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 7,929,330دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع الرصف الصحي بمنطقة نجران مع اإلشر

وع إدارة ومتابعة المشاري    ع بمناطق المملكة 9,250,650مشر

5,000,000دعم االبحاث لقطاعات البيئة والزراعة والمياه

ي إعداد السياسات وتفعيل امكانيات الدراسات والبحوث
 
3,894,000تمير  ف

47,261,067تطوير رؤية موحدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة

ي خميس مشيط وأبها إىل صحراء الرب  ع الخاىلي
وع الخط الناقل لمياه الرصف الصحي المعالجة من محطنر 0تنفيذ مشر

ي خميس مشيط وأبها إىل صحراء الرب  ع الخاىلي
وع الخط الناقل لمياه الرصف الصحي المعالجة من محطنر 12,967,964تنفيذ مشر

ب ب وتهيئتها للشر 10,486,066ايجاد حقول مياه شاملة جديدة لتامير  مياه الشر

1,452,629الحقل االصطناعي واعادة تغذية الطبقات الجوفية

3,056,550تخطيط وتنظيم استهالك المياه

وه الحيوانيه 0تطوير الير



0اجهزة ومعدات قياس البقايا الهرمونية والمضادات الحيوية

0التصوير الجوى وانتاج الخرائط

0نشر وتطوير تربيه النحل

0تامير  المواد والبذور واالجهزه للحقول االرشادية

10,812,103تعويضات نزع الملكية

0إنشاء مراكز اإلرشاد الزراعي

7,758,435إنشاء مراكز اإلرشاد الزراعي

6,509,784إنشاء ميدان عرض لفعاليات الفروسية ومرافقه وتجهير  متحف الخيل مع الدراسات واألستشارات الفنية

ي وزارة الزراعة والمحافظة عليها
318,174توثيق أراض 

0تحصينات ولقاحات ومواد إنتاج الخيل

ين لصحة وسالمة االسماك بجدة والقطيف 0انشاء مختير

0بنك االصول الوراثية

2,698,481تطوير وتجهير  وتحديث مراكز االبحاث الزراعية

5,861,800تامير  قوارب البحاث صيد االسماك ومراقبة المخالفير  النظمة الصيد وأجهزة التتبع اآلىلي

6,990,897حفر آبار واعمال زراعية للمزارع الحكومية

9,743,450مكافحة نواقل األمراض والصحة العامة

0إنشاء وتجهير  مبن  ومختير لمركز ابحاث النخيل والتمور باالحساء

ي الزراعية الموزعة
0المسح التفصيىلي لحيازات االراض 

ي
0دراسة جدية استثمار األراض 

ات 5,545,286انشاء وترميم وحدات بيطرية مع التجهير 

ي فروع الوزارة .
 
0تطوير وربط الحاسب االىلي ف

اف ات بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيلة بديراب مع الدراسات والتصاميم واإلشر 0ترميمات وتجهير 

ي البيئة البحرية
 
0دراسة مدى حصول التلوث بالمعادن والعنارص االشعاعية ف

ي لمكافحة مرض حىم الضنك
1,652,344الرش الجوي واالرض 

ي مياه الري والمنتجات الزراعية والحيوانية
 
0تقييم المستوى االشعاعي ف



وة السمكية بالمملكة ي مراكز ابحاث الير
0مبائ 

85,260تحويل وأتمتة اعمال الوزارة

ي للجمعيات التعاونية الزراعية
اف الفن  0تقديم الدعم واإلشر

0(مرحلة ثانية)استكمال أعمال زراعية بنادي الفروسية وديراب والطائف والثمامة مع مستلزماتها 

ي إدارة تقنية المعلومات
 
ات انشائية وتأمير  مستلزمات أمنية ف 0تجهير 

ي الوزارة
 
0تحديث ورفع الخوادم الرئيسية ف

0دراسة تكاليف انتاج المحاصيل الزراعية وتطوير التسويق الزراعي

ي مراكز اإلنذار المبكر
 
0تجهير  وتشغيل نظم الحاسب اآلىلي ف

ة سوسة النخيل الحمراء بمناطق المملكة 3,184,478مكافحة حشر

0تأسيس المجلس الدوىلي للنخيل والتمور

650,548دعم البحث العلىمي لمراكز األبحاث الزراعية

0تطوير وتحديث البنية التقنية التحتية للوزارة

0زراعة الشعب المرجانية الصناعية

ات لمواقع الخيل مع مستلزمات مشاركاتها ومناسباتها 492,968إنشاءات وتجهير 

ة حافرة الطماطم 1,700,540مكافحة حشر

ونية الحكومية  1,398,780(المرحلة األوىل)تطوير وتفعيل التعامالت اإللكير

كيب)انشاء شبكات ري داخل المزارع  0(ادوات ومعدات مع الير

اف 799,122إنشاء وتجهير  مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية األصيله بالثمامه مع الدراسات والتصاميم واإلشر

ي
0انشاء وتطوير مرافق مركز التلقيح األصطناعي بمركز حفظ األصول والتحسير  الورائر

7,153,832(المرحلة ثانية)مكافحة األوبئة الحيوانية 

19,278تطوير أعمال االرشاد الزراعي

ي من أمهات االسماكوالروبيان بجازان اتيحر 0إنشاء وتجهير  مركز لحفظ مخزون اسير

0إنشاء وتجهير  مختير صحة وسالمة األسماك بمكة المكرمة

اف 13,889,099إنشاء وتجهير  المحاجر الحيوانية والنباتية مع الدراسات والتصاميم واإلشر

8,383,677إستكشاف ومكافحة الجراد



ات للعيادات البيطرية 14,654,025إنشاءات وتجهير 

9,325,000حرص األفات واألمراض الزراعية بالمملكة

ية مع الدراسات واألستشارات الفنية ات ومعدات للمحاجر بالمنافذ وتشخيص وتحاليل مخير 8,996,400تجهير 

وس كرونا ونواقله 0األستقصاء والمكافحة لفير

اف 26,095,781تقديم خدمات استشارية ودراسات وتصاميم وإشر

ي للسالالت الحيوانية
2,919,834حفظ األصول والتحسير  الورائر

وة البحرية وابحاثها والصناعات المساعدة لها 9,619,591تطوير وتحسير  مجاالت وادوات ومعدات الير

ات وإنشاء المواقف مع الدراسات والتصاميم ميمات واألنشاءات والتجهير  9,523,037أعمال الير

7,625,437إنشاء وتطوير مراكز رسو قوارب صيد األسماك مع الدراسات والتصاميم

اف ي األدارات العامة والمديريات والفروع مع الدراسات والتصاميم واألشر
32,458,255إنشاء وتجهير  مبائ 

ات البيطرية مع الدراسات والتصاميم 11,298,352إنشاء وترميم وتجهير  المختير

اء 31,624,769إيقاف زراعة األعالف الخرص 

كيبة المحصولية 2,418,980وضع وتنفيذ خطة لتغيير الير

ي المملكة
 
0أتمتة خدمات الصيادين ف

25,000البذور والتقاوي

0تطوير االرشاد الزراعي

21,922,787تطوير االرشاد الزراعي

8,111,135تطوير صناعة النحل ومهنة النحالة

اكة 0تطوير وادارة اسواق حراجات االسماك بالشر

0تشجيع االنماط االستهالكية الصحية من المنتجات السمكية

0المكافحة المتكاملة للنباتات الغازية والمستوطنة

ونية الحكومية    دراسة استشارية 0التعامالت اإللكير

ونية الحكومية 13,812,500تقديم الخدمات االستشارية الدارة ودعم مشاري    ع التعامالت االلكير

0محطات تنقية مياه الحريق والدلم واالرطاويه والدوادمي

0تنفيذ مشاري    ع المياه المصغرة للمراكز والهجر بمحافظات منطقةالرياض



اف 0تجهير  وتحسير  وتطوير وحفر آبار يدوية وانبوبية وتركيب اشياب بمكةالمكرمة مع االشر

259,290حفر آبار بمنطقة مكة المكرمة

0الرصف الصحي بالدمام والخير

قية 0حفر آبار بالمنطقة الشر

0توسعة وتطوير محطة المعالجة واستكمال شبكات الرصف الصحي بحائل

اف 0محطات تنقية بمحافظات عيون الجواء والشماسية والنبهانية مع الدراسة واإلشر

16,826,678وحدات تنقية مصغرة بمنطقة القصيم

0شبكة مياه رفحاء

0توسعة شبكة مياه عرعر

( 20مرحلة )محطة تنقية رفحاء 

685,314محطة تنقية مياه العويقيلة بعرعر

ي/الهالىلي/اللوزية/المراء/أباالقور/سدود بدنة
0العوشقر

0أبار منطقة الحدود الشمالية

0دراسة وتنفيذ شبكات الرصف الصحي ومحطة المعالجة بالعويقيلة

0توسعة شبكة مياه رفحا مع خزانات عالية

0سد تبالة

( 3سدود بمنطقة عسير  (0

( 4سدود بمنطقة عسير  (0

0سد يبه

0آبار منطقة عسير

ب لمحافظات ومراكز وقرى منطقة تبوك وع مياه الشر 3,191,724مشر

0محطة تنقية المياه بسكاكا ودومة الجندل

0شبكة مياه القريات

0وتطوير محطة المعالجةبسكاكا (3مرحلة )دراسة وتنفيذ الرصف الصحي 

0شبكة الرصف الصحي بدومة الجندل



( 20مرحلة )شبكات الرصف الصحي بدومة الجندل 

0آبار منطقة الجوف

ي والقرىالمجاورة
0ايصال المياه من ثراد للباحة والخط التدعيىمي لبلجرشر

0األجاعدة/ظرك غنية/مهد الكش معشوقة/سدود جرب

16,810,290دراسة وتنفيذ شبكات الرصف الصحي ومحطة المعالجة بالمندق

0آل شور/الرتق/سقامه/مجموعة سدود شدا

0مشاري    ع مياه قرى منطقة الباحة

0آبار منطقة الباحة

اف 0إنشاء سد ضمد بمنطقة جازان مع اإلشر

0إنشاء سد شهدان بمنطقة جازان

0توسعة محطة معالجة مياه الرصف الحالية بمدينة جازان وتطويرها اىل ثالثية

0دراسة وتنفيذ شبكة الرصف الصحي ومحطة المعالجة بصامطة

ي بيش
 
0دراسة وتنفيذ شبكة الرصف الصحي ومحطة المعالجة ف

0تنفيذ شبكة الرصف الصحي ألحياء مدينة جازان

0سد قسي

0محطة تنقية المياه عىل سد بيش

0آبار منطقة جازان

0انشاء خزانات مياة ومحطة تنقية بضمد عىل سد ضمد

ب وخزانات بصامطه وع مياه الشر 0مشر

ب وخزانات بأحد المسارحة وع مياه الشر 0مشر

وع إيصال المياه اىل فيفا من وادي ضمد 0مشر

ي مدينة نجران
 
0تطوير محطة المعالجة اىل ثالثية ف

0شبكة مياه نجران

ورة 0دراسة وتنفيذ شبكات الرصف الصحي ومحطة المعالجة بشر

0إنشاء محطة وخط الضخ الرئيسي وشبكة الرصف الصحي للفيصلية بنجران



0الحج/العشة/الخانق/مطارة القرن/قطن/سدود اليتم

ي
 
0سد الصفاح وسد نجران الجوف

0آبار منطقة نجران

وع كشف ومعالجة التشبات  0(3مرحلة )مشر

0(2مرحلة )دراسة وترشيد استهالك المياه 

اف 0تنفيذ شبكات مياه بمحافظات منطقة الرياض مع االشر

( اف  17,223,961مرحلة )تنفيذ مشاري    ع مياه بمحافظات منطقة الرياض مع االشر

اف بمحافظات منطقة الرياض 0حفر آبار مع اإلشر

اف بمحافظات منطقة الرياض 0حفر آبار مع اإلشر

اف بمحافظات منطقة مكة المكرمة 5,617,438مشاري    ع مياه مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة حائل مع االشر

( اف  42,414,669مرحلة )شبكات رصف صحي بمدن منطقة القصيم مع اإلشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة القصيم مع االشر

اف بمنطقة القصيم 1,294,298تأهيل مصادر المياه مع اإلشر

0انشاء محطة ضخ وخطوط نقل مياه اىل عرعر

430,897تحسير  واستبدال شبكات المياه بمنطقة الحدود الشمالية

1,459,528محطات تنقية مصغره بمنطقة عسير

اف 1,317,230دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة عسير مع اإلشر

( 20مرحلة )توسعة محطة المعالجة بضباء وإنشاء محطة ضخ 

ب وخزانات للقرى والمراكز بمنطقة تبوك 688,545انشاء شبكات مياه الشر

ي لمحطات المعالجة بمنطقة تبوك
0ايصال التيار الكهربائ 

اف 7,024,498دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة تبوك مع االشر

وع مياه قرية الحماد بمنطقة الجوف 0مشر

اف وع مياه القريات بمنطقة الجوف مع اإلشر 6,011,085محطة تنقية لمشر

اف بمنطقة الجوف 19,514,699شبكات وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات ضخ مياه مع التصميم واإلشر



0انشاء شبكات مياه جديدة واستكمال الشبكات القائمة بمنطقة الباحه

اف بمنطقةالباحة 0إنشاء خزانات ومحطات تنقية وخطوط ناقلة مع اإلشر

اف 29,903دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة جازان مع اإلشر

اف بمنطقة جازان 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع مياه مع اإلشر

0حي المخ+حي االمير مشعل(2 من المرحله1العقد رقم)شبكة المياه لمدينة نجران 

اف ورة بمنطقة نجران مع االشر وع مياه شر 0دراسة وتنفيذ مشر

اف بمنطقة نجران 0مشاري    ع مياه مع اإلشر

0الدراسات العامة

0انشاء سدود بمناطق المملكة

اف وتنفيذ سدود متوسطة وجوفية بمناطق المملكة 0دراسة واشر

اف قية مع االشر 0تنفيذ مشاري    ع مياه بالمنطقة الشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة المدينة المنورة مع االشر

اف بمحافظات منطقة المدينة المنورة 0مشاري    ع مياه مع اإلشر

اف بمحافظات منطقة حائل 0مشاري    ع مياه مع اإلشر

اف  وع مياه حائل الشامل مع اإلشر 0(المرحلة الثانية)استكمال مراحل مشر

اف بمنطقة القصيم 340,000تخصيص مواقع لمصادر المياه ونزع ملكيتها وتأهيل مصادر المياه مع اإلشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ شبكات رصف صحي ومحطات ضخ ومعالجةبطريف مع االشر

اف 2,761,805خزانات علوية وارضية بمنطقة الحدود الشمالية مع االشر

اف 24,897,482دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة الحدود الشمالية مع االشر

اف بمنطقة الحدود الشمالية 15,010,766تنفيذ شبكات مياه مع ملحقاتها مع اإلشر

اف بمنطقة الحدود الشمالية 0تنفيذ شبكات مياه وملحقاتها مع اإلشر

اف بمدن منطقة عسير  0(المرحلة الثانيه  )مشاري    ع مياه مع الدراسه واالشر

اف (6مرحلة )إنشاء خط رئيسي وشبكات مياه بمدينة تبوك  0مع اإلشر

اف بمدينة تبوك 6,954,169إنشاء خطوط رئيسية وشبكات للمياه مع اإلشر

اف بمدينة تبوك 0إنشاء خطوط رئيسية وشبكات للمياه مع اإلشر



اف 7,944,519تصميم وتنفيذ شبكات مياه وخطوط نقل مع الخزانات ومحطات ضخبمنطقة الجوف مع اإلشر

0استكمال ايصال المياه من ثراد للباحة والخط التدعيىمي لبلجرشيوالقرى المجاوره

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة الباحة مع االشر

0تنفيذ خطوط ناقلة للمياه ومحطات ضخ وخزانات وأشياب بمنطقة الباحة

اف 1,513,786دراسة وتنفيذ شبكة الرصف الصحي ومحطة المعالجة لمحافظة صبيا مع اإلشر

اف بمنطقة جازان 2,469,601دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع مياه مع اإلشر

اف 0استكمال دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة الرصف الصحي بمدينة نجران مع االشر

اف 0دراسة وتنفيذ مشاري    ع مياه بمنطقة نجران مع االشر

اف 0دراسة وتصميم وتنفيذ مشاري    ع المياه بمنطقة نجران مع اإلشر

اف 14,121,639انشاء سد قنونه مع االشر

لية وعدادت مياه بمختلف مناطق المملكة  1,598,664(2مرحلة )تركيب توصيالت مي  

2,823,733تعويض المقاولير  عن زيادة األسعار للمشاري    ع الممولة من الفائض

كة النقل و تقنيات المياه 110,000,000تأسيس شر

10,267,667تأسيس صندوق البيئة و المراكز الوطنية البيئية

ونية الحكومية  599,986دراسة استشارية/ التعامالت اإللكير

233,377,949ه 1440/10/30و تاري    خ  (61904)ما صدر به األمر السامي رقم 

4,284,728,421


