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 Projects list   مشروعات قائمة

 The value Owner Project ID المشروع قٌمة المالكة الجهة المشروع إسم م

1 
 إنشاء سد وادي رانٌة 

 ) منطقة الباحة (
 32.620.680 006,036,23 والكهرباء المٌاه وزارة

Ministry of water & 
electricity 

Construction dam Rania 
 (Baha) 

1 

0 
عقد إٌصال المٌاه لمركز البدٌع بمحافظة 

 األفالج 
 29.785.417 0162286,12 للمٌاه العامة المدٌرٌة

The Directorate-
General for water 

A water delivery to the Al-badie 
Centre in Al-afalaj 

2 

0 
( بمدٌنة  2درء أخطار السٌول ) متفرقات 

 الرٌاض

وزارة الشئون البلدٌة 
 والقروٌة 

 ) أمانة منطقة الرٌاض (
8068186208 53.595.825 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs 
 (Riyadh Municipality) 

Prevent flash floods (misc. 7) in 
Riyadh 

3 

, 
 صٌانة الجسور واألنفاق 

 بمدٌنة الرٌاض

وزارة الشئون البلدٌة 
 والقروٌة 

 ) أمانة منطقة الرٌاض (
0260236222 28.280.788 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs  
(Riyadh Municipality) 

Maintenance of bridges and tunnels in 
the city of Riyadh 

4 

 إنشاء جسور مشاه بالخرج 8
وزارة الشئون البلدٌة 

 والقروٌة 
 ) أمانة منطقة الرٌاض (

,621,6233 4.816.700 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs  
(Riyadh Municipality) 

Bridging Al-kharj infantry 5 

, 
إستبدال وتطوٌر المعدات وأعمدة اإلنارة 

 المتهالكة بالخرج

وزارة الشئون البلدٌة 
 والقروٌة 

 ) أمانة منطقة الرٌاض (
0362026833 20.738.500 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs (Riyadh 
Municipality) 

Replace and upgrade equipment and 
dilapidated lighting columns in Al-

kharj 
6 

2 
 إنشاء مبنى البلدٌة عفٌف 

 ) مرحلة ثانٌة (

وزارة الشئون البلدٌة 
 والقروٌة 

 ) أمانة منطقة الرٌاض (
268,16,01 8.569.421 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs 
 (Riyadh Municipality) 

Municipal building Afif 
 (second phase) 

7 

 إنشاء مبنى المجلس البلدي بعفٌف 2
وزارة الشئون البلدٌة 

 والقروٌة 
 ) أمانة منطقة الرٌاض (

068815,23 2,551,470 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs 
 (Riyadh Municipality) 

The Municipal Council building in Afif 8 

 تخفٌض منسوب المٌاه السطحٌة بعفٌف 1
وزارة الشئون البلدٌة 

 والقروٌة 
 ) أمانة منطقة الرٌاض (

05,335112 3,400,917 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs 
 (Riyadh Municipality) 

Lowering the water table surface by 
Afif 9 
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 The value Owner Project ID المشروع قٌمة المالكة الجهة المشروع إسم م

13 
تطوٌر المرافق والمواقف داخل المخططات 

 بعفٌف
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ) أمانة منطقة الرٌاض (
050315,20 3,309,473 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

 (Riyadh Municipality) 

Facilities development and attitudes 
into the charts by Afif 

10 

 صٌانة شبكة اإلضاءة جنوب محافظة جدة 11
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ) أمانة محافظة جدة (
1361026183 10.928.150 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

 (Jeddah municipality) 

Network maintenance lighting South 
Jeddah 

11 

 صٌانة شبكة اإلنارة شرق محافظة جدة 10
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ) أمانة محافظة جدة (
1163336333 11.000.000 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

 (Jeddah municipality) 

Network maintenance lighting of 
East Jeddah 

12 

10 
رفع الدمارات ومخلفات البناء مجهولة 

 المنطقة الجنوبٌة –المصدر 
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ) أمانة محافظة جدة (
2611161,0 8.999.942 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

 (Jeddah municipality) 

Lift the devastations and 
construction waste of unknown 

origin-southern region 
13 

 إنارة المناطق العفوٌة والعشوائٌة بجدة ,1
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ) أمانة محافظة جدة (
,062336333 43,700,000 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

 (Jeddah municipality) 

Spontaneous and random areas 
lighting in Jeddah 

14 

 إنارة وسط جدة 18
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ) أمانة محافظة جدة (
0263336333 37.000.000 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

 (Jeddah municipality) 

Network maintenance lighting of 
Jeddah 

15 

1, 
األعمال الخاصة بتطوٌر مستودع الرجٌع 

 بمنطقة الرٌاض
 وزارة الداخلٌة

 ) المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً (
06,,,6802 2.464.528 

The Ministry of the Interior  
(General Directorate of 

civil defense) 

Work on the development of a 
repository Al-rajya in Riyadh 

16 

12 
أعمال موقع شعبة المستودعات واإلمداد 

 بمنطقة الرٌاض
 وزارة الداخلٌة

 ) المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً (
12631,6221 18.014.871 

The Ministry of the Interior  
(General Directorate of 

civil defense) 

The Web site of the Division of 
warehouses and logistics in Riyadh 

17 

 إنشاء كلٌة التقنٌة للبنات بعفٌف 12
المؤسسة العامة للتدرٌب المهنً 

 والتقًن
2061336333 83.900.000 

General Organization for 
vocational and technical 

training 

Technical College for girls by Afif 18 

 األرصفة واإلنارة بلدٌة رفحاءإعادة تأهٌل  11
 وزارة الشئون البلدٌة والقروٌة 

 ( منطقة الحدود الشمالٌة) أمانة 
253205333 7.082.000 

The Ministry of municipal 
and Rural Affairs 

(Secretariat of the 
northern border area) 

Rehabilitation of pavements and 
lighting the municipality 19 

 


