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

 14.872.523 128,248341 وزارة التربٌة والتعلٌم إنشاء مبنى إدارة التربٌة والتعلٌم بعفٌف 1
The Ministry of 

education 
Construction management 

education Afif 
1 

 13.185.982 4,,1181,38 وزارة الداخلٌة إنشاء مبنى محافظة عفٌف 4
The Ministry of 

the Interior 
Construction Mayor Building Afif 2 

1 
تورٌد وتركٌب محطة تحلٌة مٌاه البحر 

 بمنفذ الدرة
 5.087.250 385,28435 وزارة المالٌة

The Ministry of 
finance 

Supply and installation of 
desalination plant in the port of Al-

Durra 
3 

2 
مشروع تأهٌل أنظمة لمبانً مدٌنة الملك 

سعود الطبٌة لتتوافق مع إشتراطات الهٌئة 
 ( JCIالدولٌة المشتركة ) 

 11.691.680 1184,184,5 مدٌنة الملك سعود الطبٌة
King Saud 

medical city 

Draft qualification systems to King 
Saud Medical City buildings to 

comply with the requirements of 
the International Joint Commission 

(JCI) 

4 

3 
 إنشاء سد البٌر 

 ) منطقة الرٌاض (
 11.668.502 11844,8354 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam ALBEER  
(Riyadh  Area ) 

5 

4 
 إنشاء سد الحٌسٌة 

 ) منطقة الرٌاض (
 12.157.131 1481328111 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Alhaisih 
(Riyadh  Area ) 

6 

2 
 إنشاء سد الخنٌقٌة 
 ) منطقة الرٌاض (

 8.481.473 82,18221, والكهرباءوزارة المٌاه 
Ministry of water 

& electricity 
Construction Dam Alkhnikia 

(Riyadh  Area ) 
7 

, 
 إنشاء سد الخروعٌة 

 ) منطقة الرٌاض (
 11.076.736 1185248214 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Alkhroaia 
(Riyadh  Area ) 

8 

, 
 إنشاء سد خنقة عروى 

 ) منطقة الرٌاض (
 7.755.955 282338,33 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Khankah Arui 
(Riyadh  Area ) 

9 

15 
 إنشاء سد األرطاوٌة 

 ) منطقة الرٌاض (
 7.562.860 283448,45 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Artawiya  
(Riyadh  Area ) 

10 

11 
 إنشاء سد األعٌلً 
 ) منطقة الجوف (

 9.556.350 83348135, وزارة المٌاه والكهرباء
Ministry of water 

& electricity 
Construction Dam Alaaili 

(Al-Jouf  Area ) 
11 
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 The value Owner Project ID قٌمة المشروع الجهة المالكة المشروعإسم  م

14 
 إنشاء سد المعتدل والشوٌحطٌة 

 ) منطقة الجوف (
 14.827.455 128,428233 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Al-Moatadal &  
Al-shoihatyah   
(Al-Jouf  Area ) 

12 

11 
 إنشاء سدود المجموعة األولى 

 سد ضم (  –) سد ضحكان 
 ) منطقة تبوك (

 33.776.547 1182248322 والكهرباء المٌاه وزارة
Ministry of water 

& electricity 

Construction Dams the first group 
(Dam dahkan – Dam damm) 

(Tabuk Area ) 
13 

12 
 إنشاء سد شري
 ) منطقة عسٌر (

 11.287.940 1184,28,25 وزارة المٌاه والكهرباء
Ministry of water 

& electricity 
Construction Dam Shri  

( Asir Area ) 
14 

13 
 إنشاء سد أبو جرٌفة

 ) منطقة القصٌم (
 15.445.428 ,138223824 وزارة المٌاه والكهرباء

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Abu grifah 
(Qassim Area ) 

15 

14 
 إنشاء سد وادي الصدر

 ) منطقة المدٌنة المنورة (
 19.095.888 ,,,1,85,38 والكهرباء المٌاه وزارة

Ministry of water 
& electricity 

Construction Dam Wady Alsader 
(Medina Area ) 

16 

12 
 صٌانة وتشغٌل سدود 

 ) منطقة القصٌم (
 2.386.860 481,48,45 والكهرباء المٌاه وزارة

Ministry of water 
& electricity 

Maintenance and operation of 
dams  

(Qassim Area) 
17 

1, 
 ترمٌم السدود 

 ) منطقة القصٌم (
 8.214.250 84128435, والكهرباء المٌاه وزارة

Ministry of water 
& electricity 

Restoration of the dams 
 (Qassim Area ) 

18 

1, 
 تشغٌل وصٌانة مشارٌع مٌاه الشرب

 ) منطقة الجوف ( 
 12.978.098 ,,148,2,85 المدٌرٌة العامة للمٌاه

The Directorate-
General for 

water 

Operation and maintenance of 
drinking water projects 

 (jawf Area) 
19 

45 
تنفٌذ واستبدال شبكات مٌاه بمدٌنة عفٌف 

 وبعض المراكز التابعة لها
 3.472.353 182248131 والكهرباء المٌاه وزارة

Ministry of water 
& electricity 

Implementation and replacing 
water networks in the city of Afif 

and its centers 

20 

 2.943.625 48,218443 أمانة منطقة الرٌاض تخفٌض منسوب المٌاه السطحٌة بعفٌف 41
Riyadh 

Municipality 

Lowering the water table surface 
by Afif 

21 

 686.441 4,48221 الرٌاض منطقة أمانة بعفٌف السطحٌة المٌاه منسوب تخفٌض 44
Riyadh 

Municipality 

Lowering the water table surface 
by Afif 

22 

 1.082.312 185,48114 الرٌاض منطقة أمانة بعفٌف السطحٌة المٌاه منسوب تخفٌض 41
Riyadh 

Municipality 

Lowering the water table surface 
by Afif 

23 
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 The value Owner Project ID قٌمة المشروع الجهة المالكة إسم المشروع م

42 
استبدال شبكات المٌاه القدٌمة بمحافظات 

 منطقة الرٌاض المرحلة الثامنة ) مرات (

 العامة للمٌاهالمدٌرٌة 

 ) منطقة الرٌاض (
182148524 1.712.046 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Replace old water networks in the 
governorates of Riyadh eighth 

stage (Morrat) 
24 

 تنفٌذ شبكات مٌاه بمدٌنة شقراء 43
 للمٌاه العامة المدٌرٌة

 ( الرٌاض منطقة) 
284138134 4.615.156 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Implementation of water systems 
in shaqraa 

25 

44 
تنفٌذ شبكات مٌاه ببعض مراكز محافظة 

 شقراء ) أشٌقر (
 للمٌاه العامة المدٌرٌة

 ( الرٌاض منطقة) 
28451851, 4.603.039 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Implementation of water systems 
in some centres shaqraa 

governorate (eshiqer) 
26 

42 
تنفٌذ شبكة المٌاه بمدٌنة السٌح بمحافظة 

 الخرج ) المرحلة الثالثة (

 للمٌاه العامة المدٌرٌة

 ( الرٌاض منطقة) 
482218,2, 6.773.978 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Implementation of the water 
network in the city of Al-Sieh 

Mayor of Al-kharj  
(The third phase) 

27 

 إستبدال شبكات مٌاه بمدٌنة الدواسر ,4
 للمٌاه العامة المدٌرٌة

 ( الرٌاض منطقة) 
158123822, 10.375.479 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Replacing water networks in the 
city of Al-dawasir 

28 

4, 
إستبدال صمامات المٌاه الرئٌسٌة القدٌمة 

 بمناطق متفرقة من جدة

 للمٌاه العامة المدٌرٌة

 ( مكة المكرمة منطقة) 
418,548145 23.802.360 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Replace old water valves in 
different areas of Jeddah 

29 

15 
تنفٌذ شبكات الصرف الصحً بمحافظة 

 شقراء ) المرحلة الرابعة (
 للمٌاه العامة المدٌرٌة

 ( الرٌاض منطقة) 
1,8,438321 18.965.541 

The Directorate-
General for 

water (Riyadh) 

Implementation of sewerage, 
shaqraa (The fourth phase) 

30 

11 
 عقد تشغٌل وصٌانة السدود

 ) منطقة الرٌاض (
 17.851.152 128,318134 للمٌاه العامة المدٌرٌة

The Directorate-
General for 

water 

The operation and maintenance of 
dams (Riyadh) 

31 

14 
 تنفٌذ شبكة المٌاه بمدٌنة الزلفً 

 ) المرحلة الثانٌة (
 5.262.613 384448411 للمٌاه العامة المدٌرٌة

The Directorate-
General for 

water 

Implementation of the water 
network in the city of Zolfy 

 (The second phase) 
32 
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 The value Owner Project ID قٌمة المشروع الجهة المالكة إسم المشروع م

11 
 أ (  – 2إنشاء سدود المجموعة ) 

 سد رغبة ( –) سد األبرقٌة 
 ) منطقة الرٌاض (

 19.543.480 1,832182,5 والكهرباء المٌاه وزارة
Ministry of water 

& electricity 

Dams Group (4-A)  
(dam Al-abrkia- damRaghba) 

(Riyadh) 
33 

 20.655.192 45843381,4 والكهرباء المٌاه وزارة ترمٌم بعض السدود بالمنطقة الوسطى 12
Ministry of water 

& electricity 

Restoration of some dams in the 
central region 

34 

 تحسٌن وتجمٌل مٌدان الملك عبد العزٌز بعفٌف 13
وزارة الشئون البلدٌة 

 والقروٌة 
 ) أمانة منطقة الرٌاض (

28141823, 4.123.459 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs  
(Riyadh 

Municipality) 

Improved square of King Abdul Aziz Afifi 35 

14 

 إنشاء سدود المجموعة األولى
 سد الهضٌم (  –) سد آثال  

 ) منطقة الباحة (

 19.297.920 1,84,28,45 والكهرباء المٌاه وزارة
Ministry of water 

& electricity 

The first dams  
(dam of Athal-dam Al-hodym) 

(Baha) 
36 

 15.514.443 1383128221 والكهرباء المٌاه وزارة إستبدال شبكات المٌاه بمدٌنة الزلفً 12
Ministry of water 

& electricity 

Replace the water in the city of 
Zolfy 

37 

 تخفٌض منسوب المٌاه السطحٌة بعفٌف ,1
وزارة الشئون البلدٌة 

 والقروٌة 
 ) أمانة منطقة الرٌاض (

18114811, 1.136.319 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs 
 (Riyadh 

Municipality) 

Lowering the water table surface by Afif 38 

 معالجة المٌاه المؤثرة على مرافق البلدٌة بعفٌف ,1
وزارة الشئون البلدٌة 

 والقروٌة 
 ) أمانة منطقة الرٌاض (

182248455 1.742.200 

The Ministry of 
municipal and Rural 

Affairs 
 (Riyadh 

Municipality) 

Water treatment affecting municipal 
facilities by Afif 

39 

25 
األعمال الخاصة بتطوٌر مسبح نصف أولٌمبً فً 

 كل من 
 الباحة ( –نجران  –) الحدود الشمالٌة 

 وزارة الداخلٌة
) المدٌرٌة العامة للدفاع 

 المدنً (
128,248315 17.876.510 

The Ministry of the 
Interior 

 (General Directorate 
of civil defense) 

Work on the development of a half 
Olympic-size Pool in 

 (the northern border – Najran-Al-Baha) 
40 

 إنشاء كلٌة العلوم اإلدارٌة للبنات جامعة نجران 21
 التعلٌم العاًلوزارة 

 ) جامعة نجران (
3,81218,45 59.371.920 

The Ministry of 
higher education  

(Najran University) 

Establishment of the Faculty of 
Administrative Sciences for girls Najran 

University 
41 

 


