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االفتتاحيـــة
يتمتع قطاع الطيران المدني في المملكة بالكثير من المقومات التي تبعث الثقة والتفاؤل
بمستقبله .ويأتي في مقدمة ذلك الدعم الذي يحظى به من قبل حكومة خادم الحرمين
الشريفين وقناعتها بدوره وأهميته في بلد مترامي األطراف ،شاسع المساحات ،كعنصر أساسي
يربط ربوع المملكة بعضها ببعض بما يوفره من وسيلة نقل حديثة وسريعة واقتصادية ،األمر الذي
يحقق المزيد من التالحم االجتماعي والوطني ،و ُيسهم في تعزيز األنشطة االقتصادية والسياحية
القائمة والمستهدفة ،عالوة على دور هذا القطاع في دعم خطط التنمية في البالد..
وانطالقًا من تلك الحقائق جاءت اإلنجازات واألنشطة التي حققتها الهيئة العامة للطيران المدني
خالل العام المالي 1436/1435هـ من البرامج والمشاريع التي استهدفت في مجملها رفع كفاءة
القطاع وتعظيم إيراداته وتحسين مستوى الخدمات التي يوفرها خاصة تلك التي تقدم في
مطارات المملكة لجميع العمالء من ركاب وناقالت جوية ومستثمرين وشركات ذات عالقة.
ففي مجال خطط الهيئة االستراتيجية قامت الهيئة بمراجعتها وتحديث أهدافها لتغطي عشر
سنوات قادمة (2015م ــــ 2024م) وحددت لكل هدف عددًا من السياسات والبرامج والمشاريع،
ومن ثم اشتملت على أحد عشر هدفًا رئيسًا ،وأربع وسبعين سياسة وثالثمائة وسبعة وعشرين
برنامجًا.
وكما هو دأبها أولت الهيئة سالمة وأمن الطيران أولوية خاصة ،األمر الذي نجم عنه الحصول على
إجازة منظمة الطيران المدنى الدولي للمعايير وإجراءات السالمة التي تطبقها الهيئة ،كما أنجزت
الهيئة في هذا المجال الكثير من اإلنجازات ،لعل أبرزها الشروع في إعداد قوانين جديدة خاصة
بالهيئة ( )GACARSلتحل محل قوانين إدارة الطيران الفدرالي األمريكي ( )FAR›Sوهي اآلن
في مراحلها النهائية ،كما تم البدء بتنفيذ المرحلة االستشارية للمشروع الوطني المتكامل ألمن
وحماية المطارات والتي يتوقع االنتهاء منها مع بداية العام 1437هـ ،ليلي ذلك مباشرة اإلعداد
للمرحلة التنفيذية ،كما تم فتح مظاريف المشروع األمني العاجل لتأمين األجهزة األمنية للمطارات
المرحلة السادسة.
وعلى صعيد التطوير واإلنشاء تواصل العمل في مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد
لتبلغ نسبة إنجازه مع نهاية العام المالي نحو  ،65.6%أما في مطار الملك خالد الدولي ،فقد
تمت ترسية مشروع (الصالتين  3و )4على تحالف ضم ثالث شركات كان من بينها شركة هوختيف
األلمانية ،على الجانب اآلخر يسير مشروع تصميم وتنفيذ الصالة رقم ( )5والمرافق التابعة لها على
قدم وساق ،حيث تم إنجاز نحو ( )86%من أعمال التصميم و( )53%من أعمال التنفيذ ،كما تم إنجاز
مشروع الساحة الجديدة لوقوف الطائرات الذي يشتمل أيضًا على نظام لتزويد الطائرات بالوقود،
وفيما يخص المطارات المحلية واإلقليمية فقد تم إنجاز مشاريع تطويرية ألربعة منها خالل العام
المالي ،وفي ذات الوقت يجري العمل على تنفيذ مشاريع تطويرية إلثني عشر مطارًا آخر.
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خطط لتنمية الحركة الجوية في مطارات
وفي مجال الحركة الجوية ،حرصت الهيئة على تبني
ٍ
وأجواء المملكة ،في إطار سياسة تطبيق نهج التحرير التدريجى للنقل الجوى ،حيث سعت لتوقيع
المزيد من االتفاقيات الثنائية مع دول مختلفة ،فبلغ عدد الدول التى ترتبط باتفاقيات مع المملكة
مائة دولة ،كما قامت الهيئة بتشغيل المزيد من المطارات الداخلية بوجهات دولية ،وتعزيزًا لهذا
الدور منحت المزيد من تصاريح التشغيل لعدد من الناقالت األجنبية ،وتم أيضًا تشغيل كامل الجزء
الشرقي من المجال الجوي السعودي بشكل مستقل وبنجاح ،وعلى الجانب اآلخر قامت الهيئة
باعتماد دليل استرشادي ألسعار التذاكر الداخلية يراجع دوريًا وفقًا للمستجدات ،وتحت إشراف
مباشر من الهيئة يتم تحديد أسعار التذاكر ووضع شرائح لألسعار تأخذ في الحسبان تكاليف
التشغيل وأوقات الحجز ،وكمحصلة لجهود الهيئة في هذا المجال زاد عدد الركاب في مطارات
المملكة خالل عام 2014م بنسبة ( )9.7%عن العام الذي سبقه ،فيما زاد عدد الرحالت بنسبة
( ،) 4.2%ويضم التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة الجوية في مطارات المملكة.
وفي مجال الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق األساليب التجارية التي تسهم في
تحقيق االكتفاء الذاتي ،والذي يعد أحد أهم أهداف الهيئة االستراتيجية أنجزت الهيئة العديد من
الخطوات كان من بينها إنشاء إدارة “الشراكة مع القطاع الخاص” بغية المساهمة في تنمية وتطوير
قطاع النقل الجوي في إقليم المملكة وتهيئته كعنصر جذب استثماري للقطاع الخاص الوطني
واألجنبي للمشاركة في إنشاء المطارات وتطويرها وتشغيلها على أسس ومعايير تجارية ولتحقق
تنمية مواردها على النحو المنشود .على الجانب اآلخر قامت الهيئة بتأسيس شركة الطيران المدني
السعودي القابضة التي تستهدف تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفات الهيئة العامة للطيران
المدني التشغيلية واالستثمارية ،وهي في طور استقطاب وتوظيف كوادر من ذوي الخبرة العالية
تمهيدًا لتشغيلها.
أما فيما يتعلق بالموارد البشرية فقد بدأت الهيئة تطبيق الئحة وسلم رواتب جديد لمنسوبيها ،كما
أعدت دراسة للهيكل التنظيمي بالتنسيق مع معهد اإلدارة العامة ،وأنهت مشروعًا ُيعنى بتنمية
وتطوير قدرات إدارة الموارد البشرية بشكل يعزز األداء الوظيفي واألداء المؤسسي .ولتنمية كوادرها
قامت الهيئة بابتعاث ( )26طالبًا لدراسة دبلوم المراقبة الجوية في دولة نيوزيلندا يمثلون الدفعة
الرابعة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي ،ومن المتوقع تخرج ( )58طالبًا
من دولتي السويد وكندا نهاية العام الحالي لنفس البرنامج ،أما على مستوى مختلف األنشطة
التدريبية فقد بلغ إجمالي عدد المشاركين فيها من منسوبي الهيئة بنهاية العام ( )1950مشاركًا،
عالوة على تدريب ( )2217موظفًا باألكاديمية السعودية للطيران المدني في مختلف التخصصات
التي تحتاجها الهيئة كالمراقبة الجوية واإلطفاء واإلنقاذ وصيانة األجهزة المالحية وأمن المطارات
وسالمة وتشغيل المطارات.
وعلى صعيد تقنية المعلومات فقد أنجزت الهيئة المرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية
والمتضمن تحسين وتطوير مركز المعلومات بمطار الملك خالد الدولي بمنظومة كبائن متطورة،
كما تم إنشاء مركز معلومات جديد في مطار الملك فهد الدولي ،عالوة على تأسيس مركز
معلومات احتياطي يمكنه تقديم خدمات تقنية المعلومات لجميع مطارات وقطاعات الهيئة في
حاالت الكوارث ال قدر اهلل ،وفي مطار الملك عبد العزيز تم إنشاء وتجهيز غرفة اتصاالت تعمل عبر
شبكة ألياف بصرية .كما قامت الهيئة بإنجاز مشروع يربط جميع مطارات المملكة المحلية بشبكة
حديثة ومتطورة.
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وفيما يخص األداء المالي فقد حققت الهيئة خالل العام زيادة في إيراداتها المحصلة حيث بلغت
( )3,224,789,224ريا ً
ال ،وقد عكس ذلك زيادة في نسبة التحصيل ،بعد أن قررت اللجنة المشكلة
من الديوان الملكي والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية
السعودية ووزارة المالية ،تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية
السعودية منذ تأسيسها وحتى 2014/6/30م ،ومع هذا تظل هناك مبالغ لم يتم تحصيلها من
الخطوط السعودية وبعض الجهات الحكومية والخاصة بلغت ( )4,582,557,843.85ريا ً
ال .أما
المصروفات فقد زادت عن العام المالي السابق ،إال أن تلك الزيادة تظل مبررة نظرًا لضخامة مشاريع
تطوير المطارات وخدمات المالحة الجوية ،ويوضح القسم الخاص باألداء المالي في التقرير المزيد
من التفاصيل.
وال شك أن اإلنجازات التي حققتها الهيئة ما كانت لتتحقق لوال فضل اهلل وعونه ،ثم دعم ورعاية
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي العهد
(حفظهم اهلل) ،كما ال يفوتني أن أتوجه بالشكر والتقدير للجهات ذات العالقة التي تعاونت مع
الهيئة وفي مقدمتهم مجلس الشورى ،ووزارة الداخلية ،ووزارة المالية ،ووزارة االقتصاد والتخطيط،
ووزارة النقل ،والجهات العاملة في المطارات ،فض ً
ال عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة ،فقد ساهمت
جهودهم جميعًا في تخطي الكثير من العقبات وفي تمكين الهيئة من أداء دورها على النحو
وتفان حتى
إخالص
المنشود ،كما ال يفوتني أن أشكر العاملين في الهيئة الذين أدوا واجبهم بكل
ٍ
ٍ
تحققت اإلنجازات التي استعرضها هذا التقرير.
واهلل ولي التوفيق،

سليمان بن عبداهلل الحمدان
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
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الرؤية:
االستمرار في تطوير األجواء اآلمنة وفق أدق معايير السالمة وتميز مطاراتنا في خدمة عمالئنا.

الرسالة:
تطوير النقل الجوي من خالل بناء وإدارة وتوفير وتشغيل التجهيزات األساسية للمطارات والمالحة
الجوية وصيانتها وفق أحدث النظم وأدق المعايير ،وتطبيق األنظمة واللوائح واإلجراءات الكفيلة
بسالمة وأمن النقل الجوي.

األهداف:
.1

وضع وتطوير اإلجراءات الكفيلة بسالمة وأمن قطاع النقل الجوي.

.2

بناء وإدارة وتطوير التجهيزات األساسية لخدمات قطاع النقل الجوي وفق أحدث النظم.

.3

تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية.

.4

توفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والمسافرين وفق أحدث المعايير العالمية.

.5

تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق االستقالل المالي.

.6

تشجيع فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

.7

تحقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية والرضى الوظيفي في بيئة عمل متميزة.
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الملخص التنفيذي
تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على تحقيق أهدافها بالقيام بمهامها ومسؤولياتها وإنجاز
العديد من مشاريع البنية التحتية والبرامج التي تساهم في تطوير وتنظيم صناعة النقل الجوي
في المملكة ،إيمانًا منها بدورها المهم في المساهمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية في
المملكة العربية السعودية ,ويعكس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي
1436/1435هـ ما حققته الهيئة من إنجازات من خالل المحاور الرئيسة التالية:

أو ً
ال :استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني
لقد وضعت الخطة االستراتيجية العشرية للهيئة لتكون برنامجًا متكام ً
ال يهدف إلى إطالق
القدرات الكامنة لقطاعات الهيئة ،كما يهدف إلى إنشاء هيئة منظمة مستقلة وتحويل وحداتها
االستراتيجية إلى شركات مستقلة ،ولتحقيق ذلك فقد قامت الهيئة بمراجعة وتحديث أهدافها
االستراتيجية وحددت لكل منها عددًا من السياسات والبرامج والمشاريع لمساندة تنفيذ الخطة
االستراتيجية لعشر سنوات لألعوام 2024م 2015م وتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بالقرار
رقم  11-202وتاريخ 1434\09\22هـ .وقد احتوت الخطة االستراتيجية للهيئة العامة للطيران
المدني على ( )11هدفًارئيسًا  ،و ( )74سياسة و ( )327برنامجًا.

أهداف الهيئة اإلستراتيجية لألعوام (2015م 2024م) :
.1

تنمية الموارد المالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق االستقالل المالي.

.2

تشجيع التوسع في فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

.3

توفير أرقى الخدمات للعمالء وضيوف الرحمن وفق أحدث المعايير العالمية.

.4

بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات األساسية لخدمات قطاع النقل
الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المعتمدة.

.5

وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سالمة وأمن قطاع النقل الجوي.

.6

تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق المقاييس العالمية.

.7

تحقيق االستثمار األمثل للموارد البشرية والرضا الوظيفي في بيئة عمل متميزة.

.8

تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي والمشاركة الفعالة للمملكة في عمليات صنع القرارات
في صناعة النقل الجوي.

.9

حماية البيئة من األثار السلبية الناتجة من أنشطة النقل الجوي.

.10

تنظيم وتطوير أنشطة النقل الجوي وفق أفضل التطبيقات العالمية.

.11

تهيئة وتحويل وحدات األعمال االستراتيجية وأنشطتها إلى كيانات تجارية مستقلة مجدية.
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ثانيًا  :أهم اإلنجازات في مجال تنمية الحركة الجوية
 .1هناك سعي متواصل للتوصل التفاقيات ثنائية جديدة مع الدول بما يواكب التطورات العالمية
التى يشهدها قطاع النقل الجوى ويحقق المنافع االقتصادية لمقدمي ومنتفعي خدمات النقل
الجوي  ،مع المراجعة المستمرة لما تم من اتفاقيات سابقة لتحديثها بما يعود بالفائدة على
المملكة وفى إطار تطبيق نهج التحرير التدريجى للنقل الجوى ,وقد بلغ عدد الدول التى ترتبط
باتفاقيات مع المملكة ( )100دولة تقع بتكتالت إقليمية مختلفة بما ينعكس على تحقيق
مصالح مشتركة للطرفين .
 .2منحت الهيئة العامة للطيران المدني رخصتي ناقل وطني لتسيير رحالت منتظمة لشركة “الخطوط
السعودية الخليجية” (عبدالهادي القحطاني) وشركة “طيران المها” (الخطوط القطرية) ،وذلك
إلدخال روح المنافسة للسوق المحلية من حيث األسعار والخدمة المقدمة للمسافر ،كما أن
الطلب المحلي على صناعة الطيران في المملكة في ازدياد مستمر عام تلو اآلخر.
 .3قامت الهيئة بطرح منافسة الرخصة الثانية لخدمات المناولة األرضية بمطارات المملكة العربية
السعودية لمواكبة تنامي الحركة الجوية وإيجاد بيئة منافسة وخيارات متعددة لشركات الطيران
لالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وفق المعايير والمواصفات العالمية.
 .4قامت الهيئة العامة للطيران المدني بالموافقة على منح تصاريح تشغيل لناقالت أجنبية
الستخدام المطارات اإلقليمية والداخلية للرحالت الدولية.
 .5تم تشغيل كامل الجزء الشرقي من المجال الجوي السعودي بشكل مستقل وبنجاح بعد إكمال
جميع المتطلبات الالزمة للعملية التشغيلية والتي بدأت في تمام الساعة ( )00:01بالتوقيت
العالمي من يوم الخميس 1435/3/8هـ الموافق 2014 /01/ 9م.
 .6تم التعامل بنجاح مع الحاالت الطارئة في مسار الحركة بسبب االضطرابات في بعض دول
المنطقة من خالل التنسيق مع مراكز المراقبة الجوية بالدول المجاورة باإلضافة إلى تدريب
وتوعية المراقبين الجويين على تطبيق بعض اإلجراءات المؤقتة والمخصصة للتعامل مع مثل
هذه المواقف.
 .7تم زيادة تقسيم قطاعات المجال الجوي واستحداث ثالثة مواقع عمل بمركز المراقبة الجوية
بجدة وموقعي عمل بمركز المراقبة الجوية بالرياض ,بهدف تحسين انسيابيةالحركة الجوية
وتخفيف عبء عمل المراقب الجوي خالل ساعات الذروة.
 .8تمت ترقية مستوى الخدمة ببرج المراقبة من خدمة معلومات الطيران إلى خدمة المراقبة
الجوية مع تمديد ساعات عمل تشغيله لتصبح على مدار الساعة مما ساهم في مرونة جدولة
الرحالت ونمو عدد الرحالت.
 .9قامت الهيئة العامة للطيران المدني باعتماد دليل استرشادي ألسعار التذاكر الدخلية يراجع
دوريًا وفقًا للمستجدات بحيث تمكن الهيئة من ممارسة صالحياتها باإلشراف المباشر على
تحديد أسعار التذاكر ووضع شرائح لألسعار تأخذ في الحسبان تكاليف التشغيل وأوقات الحجز.
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كمحصلة لهذه الخطط واإلجراءات زاد عدد الركاب في مطارات المملكة خالل عام 2014م بنسبة
( )9.7%عن العام الذي سبقه ،إذ بلغ إجمالي عدد الركاب عبر مطارات المملكة ()74,749,000
راكب ،فيما انخفض الشحن الجوي انخفاضًا طفيفًا بنسبة ( )3.7%وذلك النخفاض عمليات الشخن
الجوي لبعض من مطارات المملكة إذ بلغ ( )1.019,805طنًا ،وزاد عدد الرحالت بنسبة ( ) 4.2%عن
العام الذي سبقه ،إذ بلغ إجمالي عدد الرحالت عبر مطارات المملكة ( )589,216رحلة  ،هذا ويضم
التقرير إحصائيات تفصيلية للحركة الجوية في مطارات المملكة مقارنة بالعام المالي السابق.

ثالثًا :إجراءات سالمة وأمن الطيران
تضع الهيئة العامة للطيران المدني تطبيق القواعد األساسية لسالمة الطيران فى المملكة العربية
السعودية في مقدمة أولوياتها األمر الذي يتضمن االلتزام بأحدث معايير السالمة المطبقة عالميًا
في إجراءاتها ومشاريعها ،كما تحرص الهيئة على اختيار أفضل الكفاءات الوطنية أو األجنبية فى
عمليات التدقيق والتفتيش والترخيص لكل مجاالت النقل الجوى ،وقد توجت هذه الجهود بإجازة
منظمة الطيران المدني الدولي تطبيق الهيئة لمعايير وإجراءات السالمة .وقد حققت الهيئة في
هذا المجال مايلي:
 .1العمل بصورة ّ
مطردة على زيادة أعداد مفتشي سالمة الطيران لتغطية برامج التفتيش المستمرة
على مراكز عمليات التشغيل والصيانة وتدريب الكوادر الفنية والخدمات األرضية والشحن بجميع
أنواعه.
 .2تنفيذ برامج التفتيش على الطيران األجنبي بشكل مستمر في المطارات الدولية بالمملكة مع
التركيز على عمليات التشغيل والصيانة ومؤهالت الكوادر الفنية.
 .3تدريب الكوادر الفنية العاملة في أقسام سالمة ومعايير الطيران والمطارات بصورة مستمرة
لرفع مستوى أدائهم.
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 .4تنفيذ برنامج تفتيش سنوي يغطي جميع أيام السنة على المشغلين الجويين (شركات الطيران،
مراكز الصيانة ،والتدريب إلخ  )..والعمل مع جميع المشغلين على تالفي أوجه القصور (إن وجدت)
وتنفيذ حمالت تفتيشية لمتابعة ما يكتشف من قصور لتحقيق المستوى المطلوب.
 .5البدء بتنفيذ المرحلة االستشارية للمشروع الوطني المتكامل ألمن وحماية المطارات التي يتوقع
االنتهاء منها منتصف العام الحالي 1436هـ ،وسيتم اإلعداد للمرحلة التنفيذية من المشروع بعدها
مباشرة.
 .6تم فتح مظاريف المشروع األمني العاجل لتأمين األجهزة األمنية للمطارات المرحلة ( )6ويتوقع
االنتهاء من أعمال ترسية المشروع خالل شهر جمادى األولى من العام الحالي  1436هـ.
 .7تم إجراء مسح أمني للصاالت الملكية ورصد كافة االحتياجات األمنية لهذه المرافق.
 .8تقوم الهيئة العامة للطيران المدني باالنتباه إلى المراقبة الجوية وتقارب الطائرات في األجواء
السعودية لوجود مخاطر من مسبباتها :
• العوامل البشرية من (مراقبي الحركة الجوية  ،والطيارين).
• كثرة أنشطة الطائرات العسكرية بالقرب من مجال الطائرات المدنية.
• اعتراض الطائرات العسكرية أثناء التدريب للطائرات المدنية.
• ارتفاع نشاط الحركة الجوية في المجال الجوي السعودي .
 .9في مجال اإلطفاء واإلنقاذ حققت الهيئة اإلنجازات التالية:
• رئاسة اللجنة الدائمة للتحقيق في حوادث الحرائق بمباني ومنشآت ومطارات الهيئة.
• رئاسة لجنة تقييم خطط الطوارئ الفرضية بالمطارات.
• تم تنفيذ عدد ( )17تجربة طوارئ وعدد ( )9تجربة إخالء ضمن برنامج خطط الطوارئ بالمطارات.
• تم تنفيذ عدد ( )8زيارات تفتيش على أعمال خدمات اإلطفاء واإلنقاذ بالمطارات وذلك للتأكد من
مطابقتها للمعايير الدولية.
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رابعًا :تطوير البنية التحتية للمطارات
أولت الهيئة العامة للطيران المدني أهمية لتطوير المطارات والتوسع في مرافقها ،فقد أسندت
مشاريع تطوير المطارات لشركات متخصصة ،بهدف استيعاب الزيادة المطردة في أعداد
المسافرين ورفع مستوى الخدمات على النحو المنشود ،و كانت أهم المشاريع التي قامت بها
الهيئة خالل العام المالي هـ 1436/1435في مجال تطوير المطارات على النحو التالي:
 .1مطار الملك عبدالعزيز الدولي:
يتم تطوير عدد من المشاريع العاجلة لتطوير البنية التحتية للمطار الحالي والتحديث المستمر
لمواقع وقوف الطائرات (الساحات) كما تم افتتاح المدرج األوسط  ،إضافة إلى إجراءات الصيانة
الوقائية واألمنية والسالمة المستمرة.
و يهدف مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والذي يمثل إنشاء مطار جديد بكامل
مرافقه إلى استيعاب النمو المطرد بالحركة الجوية واالرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للعمالء،
وتحويل المطار إلى مطار محوري دولي ،وتبلغ الميزانية المعتمدة للمشروع(  )30.5مليار ريال،
يتم تمويل معظمها من خالل إصدار صكوك لالكتتاب العام -حيث تم إلى اآلن إصدار صكوك
بقيمة ()27.1مليار ريال -على أن يتم تمويل الجزء الباقي وسداد الصكوك وعوائدها من إيرادات
الهيئة ,وبلغ إجمالي ما تم اعتماده للصرف على المشروع حتى نهاية عام 2014م ما يزيد على 25
مليار ريال تم صرف نحو ( )22.6مليار ريال منها على الحزمتين الرئيسيتين ( 421و  )422من األموال
المتحصلة من صكوك االكتتاب العام وصرف نحو ( )2.5مليار ريال من اإليرادات المباشرة للهيئة
صرفت على باقي الحزم الصغيرة ,وبلغت نسبة إنجاز المشروع ( )% 65.55بنهاية العام المالي
1436/1435هـ.
 .2مشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي:
• تم االنتهاء من إعداد التصاميم المرجعية لمشروع تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي
(الصالتين  3و )4وتم ترسية المشروع على تحالف هوختيف األلمانية وشركة نهضة اإلعمار
السعودية وشركة شابورجي بالونجي الهندية وبصدد تسليم الموقع للمقاول.
• سيتم إكمال تحديث المخطط العام للمطار ( )Master Planبنهاية النصف األول للعام
2015م وتم إنجاز ما نسبته .91%
• تم إنجاز  65%من الدراسة التفصيلية لمشروع مدينة المطار عن طريق شركة ايكوم استشاري
متخصص.
• تم إنجاز ( )85.83%من أعمال التصميم و (  )% 52.8من أعمال التنفيذ من مشروع تصميم
وتنفيذ الصالة رقم ( )5والمرافق التابعة لها بمطار الملك خالد الدولي ويشتمل على صالة
ركاب بمساحة إجمالية ( 100.000م )2قادرة على استيعاب ( )12مليون مسافر سنويًا تتضمن
( )8بوابات مزدوجة للصعود للطائرة ( )MARSقادرة على استيعاب ( )8طائرات ( )Code Eأو
( )16طائرة ( )Code Cومبنى مواقف للسيارات يتسع لـ ( )3000سيارة  ،ومركز إطفاء حريق ،
ومبنى مركز عمليات ساحة الطيران ،وبوابة جديدة لساحة الطيران ،وشبكة طرق وجسور.
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• يشتمل مشروع تطوير وتوسعة الصالتين رقم ( 3و  )4والمعتمد له ( )3,100مليار يتم تمويلها
بواسطة صكوك على تصميم وتنفيذ الصالتين لتستوعبا  17.5مليون مسافر في السنة ،وصالة
جديدة إلنهاء إجراءات سفر الركاب تقع بين الصالتين ( 3و  ،)4باإلضافة إلى ثالثة مرافئ رئيسية
مرتبطة بالصالتين( 3و  )4تؤدي إلى بوابات السفر والمشروع حاليًا في مرحلة التسليم للمقاول .
• تم إنجاز مشروع الساحة الجديدة لوقوف الطائرات بالكامل والذي تقدر مساحته بـ () 540,000
متر مربع تتسع لـ( )20موقف للطائرات من النوع ( )Fأو ( )40موقف للطائرات من النوع ( ، )Cكما
يشتمل المشروع على نظام لتزويد الطائرات بالوقود بالساحة الجديدة .
 .3مطار الملك فهد الدولي:
• تم تحقيق ما نسبته ( )90%من إنجاز مشاريع إنشاء مقار شركات الشحن الدولية العاملة
بالمطار ويتوقع البدء بتشغيلها فعليًا في شهر مايو 2015م.
• تم تحقيق نسبة إنجاز تقدر بـ( )65%في أعمال إنشاء محطة وقود السيارات النموذجية
ومرفقاتها وسيتم البدء في تشغيلها فعليًا خالل الربع الرابع من العام 2015م.
• تم إعادة طرح عدد ( )12طاولة لتأجير السيارات في منافسة عامة وتمت الترسية بقيمة
إيجارية قدرت بمبلغ ( )19,134,234ريال وذلك بزيادة قدرت بنسبة 74%عن المنافسة
السابقة.
• تم افتتاح عدد ( )21موقعًا تجاريًا داخل مبنى صالة الركاب.
• تم إكمال الخطة االستراتيجية المستقبلية للمطار للخمس سنوات القادمة (من 2015م إلى
بناء عليها تم تحديد األهداف االستراتيجية التي تصبو إدارة المطار لتحقيقها
2019م) والتي ً
بنهاية الخطة بما في ذلك األهداف السنوية المزمع تحقيها في كل سنة من سنوات الخطة
وأساليب التنفيذ.
• تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمطار والذي يعتمد على تطبيق المنهجية االستراتيجية
للهيئة باعتماد األسلوب التجاري في التشغيل.
• تم إنجاز ما نسبته ( )25%من إنشاء مشروع فندق المطار (متوافق مع الجدول الزمني
للمشروع) والمزمع االنتهاء من تنفيذه في بداية العام 2016م بمشيئة اهلل.
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 .4المطارات المحلية واإلقليمية:
تعمل الهيئة على تطوير خدمات النقل الجوي من خالل إنشاء مطارات جديدة في مناطق المملكة
وفقًا لمخرجات الجدوى االقتصادية ،وتطوير صاالت جديدة في مطارات داخلية مختلفة باإلضافة
إلى مشاريع التجديدات والتحسينات المستمرة على عدة مراحل في المطارات الداخلية ،كما
تقوم الهيئة بدراسة احتياجات المناطق لخدمات النقل الجوي من خالل دراسة الحركة االقتصادية
واالستثمارية للمنطقة ،والكثافة السكانية في المحافظات والقرى التي تخدمها ،وذلك لرفع
الطاقة االستيعابية لصاالت السفر وفقًا للحركة التشغيلية المتصاعدة النمو التي قدرت في عام
2014م بنسبة ( )13,83%إلجمالي الحركة الجوية في المطارات الداخلية  ،وتتلخص مشاريع الهيئة
فيما يلي:
• تعمل الهيئة العامة للطيران المدني على طرح مشاريع تطويرية عددها ( )13مشروعًا في
مناطق مختلفة في المملكة العربية السعودية لمطارات محلية وإقليمية بتكلفة إجمالية
قدرها ( 1,142مليون ريال).
• تنفذ الهيئة العامة للطيران المدني مشاريع تطويرية عددها ( )12مشروعًا في مناطق مختلفة
في المملكة العربية السعودية لمطارات محلية وإقليمية بتكلفة إجمالية قدرها ( 509مليون
ريال).
• باإلضافة إلى تلك المشاريع نفذت الهيئة العامة للطيران المدني عدد ( )4مشاريع تطويرية
لمطارت محلية وإقليمية أخرى بتكلفة ( )78مليون ريال وانتهت من إنجازها عام (2014م).
• مشروع إنشاء مطار القنفذة في مراحله النهائية لتحديد وتخصيص موقع إنشاء المطار مع
وزارة الشئون البلدية والقروية ،وسيتم البدء في التصاميم والتنفيذ بعد تخصيص األرض من
قبل الوزارة.
		
وبعد دراسة الهيئة العامة للطيران المدني جدوى إنشاء مطارات في مناطق المملكة
المختلفة ،تجد الهيئة بأنه ال توجد حاليًا جدوى اقتصادية من إنشاء مطار دولي جنوب المدينة
المنورة أو بمكة المكرمة (خارج حدود الحرم) وذلك لألسباب التالية:
• يعتبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة مطارًا دوليًا يسانده جنوبًا مطار األمير
عبدالمحسن بن عبدالعزيز اإلقليمي بينبع ،مما يلغي الجدوى من إنشاء مطار جنوب المدينة
المنورة.
• مطار الملك عبدالعزيز الدولي (الجديد) يغطي الطلب من رحالت الحج والعمرة باإلضافة لقرب
المسافة بين مدينة جدة ومدينة مكة المكرمة ،مما يلغي الجدوى من إنشاء مطار خارج
حدود الحرم المكي.
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 .5تقنية المعلومات:
تم اكتمال مشروع البنية التحتية المرحلة الثانية الذي تضمن ( تحسين وتطوير مركز المعلومات
بمطار الملك خالد الدولي بمنظومة كبائن متطورة ( ،) )In Row contentmentكما تم اكتمال
منظومة الربط لمقر الهيئة الرئيسي وإنشاء غرف اتصاالت حديثة آمنة لتحقيق الربط بكل جودة,
وتم تحديث وتعزيز مركز المعلومات الموجود بمقر الهيئة الرئيسي من تكييف وتجهيزات وزيادة
نقاط الشبكة لجميع اإلدارات وكذا الحال بمطار الملك فهد الدولي حيث تم تعزيز وإنشاء مركز
معلومات جديد حسب التصنيف العالمي( ، )Tier IIIوكان من األعمال ذات القيمة المضافة لهذا
المشروع وللهيئة أنه تم عمل مركز معلومات احتياطي (في حال القدر اهلل حدوث كوارث طبيعية
يتم فيه تقديم الخدمات التقنية لجميع مطارات وقطاعات الهيئة) ,كما وأن مطار الملك عبدالعزيز
مبنى اإلدارة ( )242والمباني التابعة كان لها نصيب في التطوير وإنشاء وتجهيز غرفة اتصاالت
لخدمة المطار والبنية التحتية عبر شبكة ألياف بصرية ،مع إنجاز مشروع حيوي ومهم يربط جميع
مطارات المملكة المحلية بشبكة حديثة ومتطورة لتقديم منظومة الخدمات التقنية لمنسوبي
الهيئة وشمل هذا المشروع ربط عدد ( )12مطارًا محليًا.

خامسًا :اآلثار البيئية المترتبة على تشغيل المطارات
تتأثر البيئة المحيطة بالمطارات من جراء تشغيلها وينعكس هذا التأثر بأشكال عدة منها:
 .1تلوث الهواء باالنبعاثات الصادرة من الطائرات والسيارات بل أيض َا من المصانع إذا ُوجدت بالقرب
من المطارات .
 .2الضوضاء خصوصًا عند اقتراب المناطق السكانية من حرم المطارات وإقالع وهبوط الطائرات
 .3مخلفات عمليات الشحن والتي غالبًا ما تترك من ِقبل الشركات ومتعهدي الشحن وأيضًا
النفايات سواء صرف صحي أو قمامة .
 .4التأثير الذى يظهر على الحياة البرية من طيور وحيوانات.
لتخفيف هذه التأثيرات فقد قامت الهيئة بما يلي:
• تم البدء في إجراء دراسة عن الضوضاء في بعض المطارات ،وذلك خالل المرحلة األولى من
تطبيق برنامج الحد من الضوضاء حول مطارات المملكة ،وأيضًا متابعة تقييم األثر البيئي
القائم من قبل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة على مدينة جدة والمتضمن مطار الملك
عبد العزيز الدولي.
• تحرص الهيئة على أن تكون المطارات خارج النطاق العمراني للمدن وذلك لتجنيب السكان أي
آثار سلبية ناتجة عن تشغيل المطارات كالضوضاء أو الغازات المنبعثة من الطائرات.
• تجميع كافة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة من المطارات إلعادة تدويرها ،مع إلزام الشركات
ومتعهدي الشحن بإزالة جميع مخلفات عمليات الشحن.
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سادسا :إحصائية عدد الطائرات السعودية
بلغ عدد الطائرات المدنية التى تحمل عالمة التسجيل السعودية ( )291طائرة ،منها ( )196طائرة
للنقل الجوي التجاري و ( )95طائرة خاصة.

سابعًا :عدد حوادث ووقائع الطيران
ُتعرف عدد الحوادث بأنها مجموع عدد الحوادث التي تتعلق بتشغيل الطائرات مع حدوث خسائر
مميتة أو جسيمة بشريًا أو ماديًا ،و ُتعرف عدد وقائع الطائرات بأنها عدد الوقائع التي تتعلق بتشغيل
الطائرات دون حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشريًا أو ماديًا.

جدول مؤشر نسبة الحوادث ونسبة الوقائع
معلومات المؤشر
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المؤشر الحالي

اسم المؤشر

نسبة الحوادث

نسبة الوقائع

تعريف المؤشر

أي حادث يتعلق بتشغيل الطائرة مع حدوث
خسائر مميتة أو جسيمة بشريًا أو ماديًا

أي واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة دون
حدوث خسائر مميتة أو جسيمة بشريًا أو
ماديًا

فترة القياس

سنوي

سنوي

المسؤول عن المؤشر

إدارة السالمة

إدارة السالمة

معادلة المؤشر

عدد الحوادث  /حركة جوية

عدد الوقائع  /حركة جوية

حساب المؤشر

1,796,015 / 4

1,796,015 / 316

البيانات الفعلية لعام 2014م

0,00000223%

0,00017%

تولي الهيئة في جميع عملياتها أهمية بالغة لتوفر عنصري أمن وسالمة الطيران ونحمد اهلل أن
المملكة قد حافظت على موقع متميز في هذا المجال بشهادة تقارير فرق التدقيق العالمية
المتخصصة سواء من منظمة الطيران المدني الدولي ( )ICAOأو المنظمات األخرى المتخصصة.

ثامنًا :الشراكة مع القطاع الخاص
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة الشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من
المشاريع مثل:
 .1مشروع مركز األمير سلطان الحضاري.
 .2مدن المطارات النزهة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.
 .3طرح بناء وتشغيل مطار الطائف.
 .4منح الرخصة الثانية للمناولة األرضية وفرز النتائج وفوز شركة سويس بورت بها.
 .5طرح تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وقد حققت تلك المشاريع المزيد من العوائد وساهمت في الحد من المصروفات ورفع مستوى
الخدمات المتعلقة بتلك المشاريع ،وسوف يستعرض التقرير أهم هذه المشاريع ،وتوجه الهيئة
المستقبلي في إسناد عدد من المطارات للقطاع الخاص كبناء وتشغيل وإدارة أو تشغيل وإدارة
مطارات قامت الهيئة بإنشائها.

تاسعًا :شركة الطيران المدني السعودي القابضة ()SCAHC
انطالقًا من قرار مجلس الوزراء رقم  13وتاريخ 1425/1/17هـ والذي قضى بتحويل الطيران المدني
إلى هيئة عامة ،وضعت الهيئة خططًا استراتيجية شاملة لتحقيق األهداف المرجوة من هذا القرار،
كان في مقدمتها التحول من جهاز حكومي يعتمد كليًا على ميزانية الدولة إلى جهاز مستقل
يعتمد على تمويل نفسه ذاتيًا وبالتدرج وصو ً
ال إلى االعتماد الكلي على إيراداته واستثماراته المالية.
وتنفيذًا للمرسوم الملكي الكريم رقم (م )78/وتاريخ 1429/11/20هـ بالموافقة على السماح
للهيئة بتحويل الوحدات االستراتيجية إلى شركات تقوم بتأسيسها بمفردها وتملكها ملكية
كاملة ،قامت الهيئة بتأسيس شركة الطيران المدني السعودي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية
محدودة برأس مال قدره  500ألف ريال سعودي الموثق عقد تأسيسها لدى كاتب عدل جدة برقم
 221صحيفة  167وتاريخ 1432/6/11هـ والتي تملكها بالكامل الهيئة العامة للطيران المدني.
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ااألهداف العامة للشركة:
من أهم أهداف الشركة تحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفات الهيئة العامة للطيران المدني
التشغيلية واالستثمارية وذلك عن طريق:
• اإلشراف على قطاعات الهيئة المزمع تحويلها إلى شركات.
• تقديم المشورة المالية واإلدارية والتشغيلية للشركات التابعة.
• العمل على تنمية الموارد المالية من خالل تنويع مصادر الدخل.
• االستثمار األمثل لمنشآت ومرافق الهيئة.
• البحث عن فرص استثمارية تشغيلية أو مالية خارج أو داخل المملكة.
• تنويع ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعمالء.
• اإلعداد واالستقطاب والحفاظ على موارد بشرية وطنية قادرة على الرقي بمستوى عمل المطارات
والحركة الجوية وخدمات العمالء.
• توفير بيئة استثمارية تنافسية محفزة ومربحة للقطاع الخاص للمشاركة في صناعة الطيران
المدني بالمملكة.
مجلس مديري الشركة:
بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني اإلداري رقم (ت )-132في 1432/7/10هـ
ً
تم تعيين رئيس وأعضاء لمجلس مديري الشركة من الهيئة والقطاع الخاص.
ما تم إنجازه حتى اآلن:
• اجتمع مجلس مديري الشركة أكثر من تسعة اجتماعات.
• تعاقدت الشركة القابضة مع شركة برايس ووتر هاوس ()PricewaterhouseCoopers
لرسم اإلطار القانوني والتجاري لها وعالقتها مع الغير.
• طرح منافسة رخصة الخدمات األرضية بمطارات المملكة وتفوز بها شركة “سويس بورت”
السويسرية بالرخصة الثانية لتقديم الخدمات األرضية بمطارات السعودية
• إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني
• الشركة في طور استقطاب وتوظيف كوادر من ذوي الخبرة العالية للمساهمة في اكتمال
تأسيس الشركة وتشغيلها.
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عاشرًا :الموارد البشرية
 .1قامت الهيئة بتطبيق الئحة وسلم رواتب جديد لمنسوبيها باإلضافة إلى تطبيق الهيكل
التنظيمي المعد من قبل معهد اإلدارة العامة.
 .2قامت الهيئة باالنتهاء من مشروع ُيعنى بتنمية وتطوير قدرات إدارة الموارد البشرية بشكل يعزز
من األداء الوظيفي واألداء المؤسسي للهيئة ،باإلضافة إلى تغطية كافة الجوانب غير المفعلة
مثل (األنظمة واإلجراءات اإلدارية ,المسارات الوظيفية ,التعاقب الوظيفي  ..إلخ).
 .3تم األخذ في االعتبار تخصيص مواقع عمل مناسبة للمرأة في مبنى الهيئة الجديد رغبة من
الهيئة في تفعيل دور التوظيف النسوي.
 .4ابتعاث عدد ( )26طالبًا لدراسة دبلوم المراقبة الجوية في دولة نيوزيلندا يمثلون الدفعة الرابعة
ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي وتوقع تخرج ( )58طالبًا من دولتي
السويد وكندا بنهاية العام الحالي 1436هـ لنفس البرنامج.
 .5بلغ إجمالي عدد المشاركين في مختلف األنشطة التدريبية من منسوبي الهيئة ( )1950مشاركًا
بنهاية عام 2014م.
 .6تم تدريب ( )2217متدربًا باألكاديمية السعودية للطيران المدني في مختلف التخصصات التي
تحتاجها الهيئة كالمراقبة الجوية واإلطفاء واإلنقاذ وصيانة األجهزة المالحية وأمن المطارات
وسالمة وتشغيل المطارات ،كما أن األكاديمية قد خصصت منحًا تدريبية مجانية لعدد من
الدول العربية واإلسالمية التي تحتاج إلى معونة فنية إسهامًا منها في صناعة النقل الجوي
إقليميًا وعالميًا.
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الحادي عشر :مؤشرات خالل العام 2014م
سعيًا من الهيئة العامة للطيران المدني لرفع كفاءة هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على النحو
المنشود فقد حرصت الهيئة على تنفيذ برامجها ومشاريعها بعد ربطها بخططها وأهدافها
االستراتيجية والتي يتم تطبيقها ومتابعة حالتها باستخدام بطاقة األداء المتوازن بوضع مؤشرات
أداء رئيسة مرتبطة باألهداف االستراتيجية ومقسمة على أربعة محاور:
 .1المحو ر المالي:
يعتبر هذا المحور من أهم المحاور حيث يحتوي على األهداف المالية ويستخدم لقياس النسب
واألرقام المالية المختلفة ،ويحتوي هذا المحور على 11مؤشر أداء وهي:
 .1إجمالي إيرادات الهيئة مقارنة بالمخطط :ال توجد بيانات لهذا المؤشر بسبب عدم وجود
مستهدف.
 .2إجمالي مصروفات الهيئة :بلغ إجمالي مصروفات الهيئة ( )12.95مليار ريال.
 .3نسبة االستقالل المالي عن وزارة المالية :بلغت نسبة االستقالل المالي عن وزارة المالية نسبة
(.)78%
 .4هامش مجمل الربح :بلغ هامش مجمل الربح (.)19%
 .5صافي الربح ( :)EBITDAبلغ صافي الربح ( )EBITDA) (1.35مليار ريال.
 .6هامش صافي الربح :بلغ هامش صافي الربح (.)5%
 .7العائد على األصول :بلغ العائد من أصول الهيئة (.)0.06%
 .8نسبة مجمل الربح من فرص العمل الجديدة :يقاس هذا المؤشر على مستوى الوحدات
االستراتيجية ،حيث حقق مطار الملك خالد الدولي أعلى نسبة بواقع (.)9%
 .9متوسط فترة تحصيل المدينين :بلغت متوسط فترة سداد المدينين ( )1546يومًا.
 .10متوسط فترة سداد الدائنين :بلغت متوسط فترة سداد الدائنين ( )392يومًا.
 .11إجمالي اإليرادات المحصلة :بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة ()3,04مليار ريال.
 .2محور العميل:
يتم في هذا المحور قياس مؤشرات تعكس مدى رضا العمالء ،ويحتوي هذا المحور على أربعة
مؤشرات أداء وهي:
 .1رضا العمالء :ال توجد بيانات لهذا المؤشر في عام 2014م بسبب عدم وجود استبيان لقياس
رضا العمالء.
 .2معدل النمو للركاب :بلغ معدل نمو الركاب (.)9.73%
 .3معدل النمو للحركة الجوية :بلغ معدل نمو الحركة الجوية (.)4.17%
 .4معدل النمو للشحن :بلغ معدل النمو للشحن (.)3.71%
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 .3محو ر العمليات الداخلية:
يهتم هذا المنظور بالمؤسسة داخليًا من حيث المحافظة على األداء المتميز فيما
تقوم به من عمليات ،ويحتوي هذا المحور على 6مؤشرات أداء رئيسة:
 .1نسبة الحوادث :بلغ عدد الحوادث ( )4حوادث من أصل ( )1.79مليون حركة جوية.
 .2نسبة الوقائع :بلغ عدد الوقائع ( )316واقعة بمعدل واقعة كل ( )5683حركة جوية.
 .3عدد االستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية :بلغ عدد االستفسارات من الجهات الرقابية
( )526استفسارًا.
 .4نسبة الرد على االستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية في الوقت المحدد :بلغت نسبة
الرد على االستفسارات المستلمة من الجهات الرقابية (.)9%
 .5نسبة المشاريع المعتمدة التي تم توقيع عقودها :بلغت نسبة المشاريع التي تم توقيع
عقودها ()11%
 .6نسبة المشاريع التي تم تنفيذها حسب الجدول الزمني :ال يوجد بيانات لهذا المؤشر لهذا العام.
 .4محو ر التعلم والنمو:
يتعلق هذا المحور بقدرة المنظمة على تطوير موظفيها وتطبيق سياسات إدارية حديثة ،ويحتوي
هذا المحور على 7مؤشرات أداء رئيسة وهي:
 .1نسبة الموظفين المتدربين :بلغت نسبة الموظفين المتدربين (.)33.20%
 .2معدل أيام التدريب :بلغ معدل أيام التدريب ( )7.03يوم تدريبي لكل موظف.
 .3نسبة الموظفين الذين لديهم مسار وظيفي :بلغت نسبة الموظفين الذين لديهم مسار
وظيفي (.)70%
 .4نسبة الموظفين الذين لديهم نموذج تقييم أداء وظيفي :بلغت نسبة الموظفين الذين لديهم
نموذج تقييم أداء وظيفي (.)100%
 .5رضا الموظفين :ال توجد بيانات لهذا المؤشر بسبب عدم وجود استبيان لقياس رضا الموظفين.
 .6متوسط الرواتب :بلغ متوسط الرواتب ( )237,000ريال لكل موظف سنويًا.
 .7معدل دخل الهيئة لكل موظف :بلغ معدل دخل الهيئة لكل موظف ( )708,100ريال لكل
موظف.
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الثاني عشر :األداء المالي للهيئة
تعكس مؤشرات األداء للهيئة الواردة في التقرير زيادة في اإليرادات المحصلة حيث بلغ إجمالي
اإليرادات ( )3.224.789.224ريال بواقع ( )12.5%عن العام المالي السابق كما تعكس زيادة في
التحصيل ,وبلغت المستحقات على الخطوط الجوية العربية السعودية والجهات الحكومية
( )4,582,557,843.85ريال ،وذلك بعد أن قررت اللجنة المكونة من الديوان الملكي والهيئة العامة
للطيران المدني والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة المالية تسوية
مستحقات الهيئة على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى
تاريخ 2014/6/30م.
وينعكس آثر العمل على خفض مؤشرات التكاليف لبعض األنشطة بشكل ملحوظ للعام المالي
1436/1435هـ ،فعلى سبيل المثال ال الحصر تم خفض تكاليف المصروفات التشغيلية بواقع
( )51%ومصروفات التشغيل والصيانة والنظافة بواقع (.)27%
وتظل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي ذات الحصة
األكبر من المصروفات خالل هذا العام 1436/1435هـ والتي سوف يكون لها األثر الواضح في
تشجيع فرص االستثمار وزيادة الحركة الجوية في المنطقة التي بدورها لها اآلثر في تعظيم
اإليرادات مستقب ً
ال لهذة المشاريع العمالقة.
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متن التقرير
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1
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القوى البشرية
 1/2الوضع الراهن للقوى البشرية

الوضع الراهن للقوى البشرية
للعام المالي 1435/1436هـ

التصنيف الوظيفي

إجمالي الوظائف المشغولة
إجمالي
الوظائف

الفئات الرئيسية
وظائف المدنيين (الوظائف العامة)

المعتمدة
بالميزانية

2

غير
سعودي

إناث

الوظائف
الشاغرة

ذكور إناث

2

وزير ونائب وزير والممتازة
المراتب من األولى حتى الخامسة عشر
الوظائف الصحية
الوظائف الفنية
الوظائف التعليمية

المجموع الفرعي

2

2

0

0

0

0

المستخدمون
العمـــال

21

أخرى ( * )

286

المجموع الفرعي

309

6

17

4
133

153

133

170

القوى العاملة على نظام العمل

6218

5875

1

0

0

342

اإلجمالــــي

6527

5881

1

133

0

512

والعمال

*عدد العاملين من القوى العاملة على البند( )105والمعتمد بميزانية الهيئة العامة للطيران المدني .
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أعمال الجهاز المنجزة وقيد اإلنجاز
 .2إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني
 2/1أعمال الجهاز المنجزة وقيد اإلنجاز خالل السنة حسب
األنشطة والمهام الرئيسة
نموذج رقم ()1
أعمال الجهاز المنجزة وقيد اإلنجاز حسب األنشطة والمهام الرئيسة
للعام المالي 1436/1435هـ

م

1

2

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

األهداف المحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

المتحقق
خالل العام
ونسبته %

المتطلبات األمنية لمطار الملك عبد العزيز

استكمال المشروع في العام
الثاني

0%

(ذوات األولوية)

الدولي(المرحلة الثانية)

التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك استكمال المشروع في العام
األول
عبدالعزيز الدولي

استكمال المشروع في العام
الثاني

100%

ال يوجد

توزيع الطاقة الكهربائية لمطار الملك عبد

إعادة تأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية لمطار الملك عبد
العزيز الدولي  -المرحلة الثانية
5

6

7
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البوابة األمنية رقم ()10
مشروع
متعدد

العزيز الدولي  -المرحلة األولى

4

في انتظار ترسية مشروع

ال يوجد

إعادة تأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
3

المعوقات

استكمال المشروع في العام
الثالث

الترميمات والتعديالت لمطار الملك عبد العزيز استكمال المشروع في العام
الثاني
الدولي
تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة األمنية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

تأمين المعدات والسيارات والتحسينات
التشغيلية لمطار الملك عبد العزيز الدولي

استكمال المشروع في العام
األول

100 %

ال يوجد

100%

ال يوجد

3%

تمت ترسية المشروع

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ
1436/1435هـ

0%

في مرحلة الترسية

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية
(ذوات األولوية)

األهداف المحددة
لإلنجاز خالل السنة
حسب الخطة
التشغيلية

المتحقق خالل
العام ونسبته %

المعوقات

8

تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق
الخدمات المساندة لمطار الملك عبد العزيز
الدولي

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1435/1434هـ

0%

تحت إجراءات الترسية

9

إنشاء سور خرساني أمني جديد على طول
امتداد حدود مطار الملك عبد العزيز الدولي
مع البوابات الالزمة

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1436/1435هـ

0%

تحت إجراءات الترسية

10

استبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من
معسكر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى
محطة الرفع رقم ()25

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1433/1432هـ

8%

تم ترسية المشروع و جاري البدء
بالعمل

11

إعادة تأهيل مبنى المستودعات واإلمدادات
رقم ( )23لمطار الملك عبدعبد العزيز الدولي

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1433/1432هـ

40%

اليوجد

12

تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات
ساحة مطار الملك عبد العزيز الدولي

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -
1434/1433هـ

0%

تم إلغاء المشروع

13

نظام جمع المياه الجوفية بمطار الملك عبد
العزيز الدولي وتصريفها إلى البحر

استكمال المشروع
في العام الثاني

0%

ادراج المشروع ضمن مشروع
التطوير

14

اإلدارة واإلشراف للمرحلة األولى لمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

استكمال تنفيذ
المشروع في العام
الثالث

15

الجزء األول من المرحلة األولى من تطوير
مطار الملك عبد العزيز الدولي (مرافق جانب
الطيران)

استكمال تنفيذ
 0%خالل العام
المشروع في العام
( 88.05%تراكمي)
الثالث

16

الجزء الثاني من المرحلة األولى من مشروع
التطوير لمطار الملك عبد العزيز الدولي
(جانب صالة السفر ومرافقها)

استكمال تنفيذ
المشروع في العام
الثاني

17

مظلة التأمين لمطار الملك عبد العزيز الدولي

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1436/1435هـ

م

 3,27خالل العام ،
تراكمي 93,75%

 12.5%خالل العام
( 100%تراكمي)

اليوجد

إستمرار التفاوض مع المقاول
لفترة دون التوصل إلتفاق على
أسعار بعض األعمال اإلضافية.
حذف بعض األعمال من العقد
عقد مشروع مبنى الطيران
الخاص/مبنى سالمة الطيران
والمقاييس/مبنى حظائر الكالب
مع التصاميم/مبنى الخطوط
الجوية العربية السعودية

 3.26%خالل العام
(92.36%
تراكمي)

ال يوجد
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م

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

18

19

األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية

المحقق خالل العام
ونسبته %

تأهيل نظام HZ 400في الساحات رقم

استكمال تنفيذ المشروع في

 1-2بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

العام الثاني

مواقف وممرات الطائرات وطرق الخدمة

استكمال تنفيذ المشروع في

تم دمجه في عقد الساحات

بمطار الملك عبد العزيز الدولي

العام الخامس

والممرات رقم ()422

الهيكل الخرساني لمبنى الركاب ومواقف

استكمال تنفيذ المشروع في

والممرات وعقد مجمع

السيارات بمطار الملك عبد العزيز الدولي

العام الخامس

الصاالت وبرج المراقبة رقم

برج مراقبة جوية بمطار الملك عبد العزيز

استكمال تنفيذ المشروع في

الدولي

العام الخامس

جسور نقل المسافرين للطائرات بمطار

استكمال تنفيذ المشروع في

الملك عبد العزيز الدولي

العام الخامس

أنظمة مناولة الحقائب بمبنى الركاب

استكمال تنفيذ المشروع في

بمطار الملك عبد العزيز الدولي

العام الخامس

أعمال التسهيالت الداخلية بمطار الملك

استكمال تنفيذ المشروع في

تم دمجه في عقد الساحات

عبد العزيز الدولي

العام الرابع

والممرات رقم ()422

معدات وأنظمة مراكز األحمال بمطار

استكمال تنفيذ المشروع في

تم دمجه في عقد الساحات

الملك عبد العزيز الدولي

العام الرابع

والممرات رقم ()422

إنشاء خطوط الخدمات بمطار الملك عبد

استكمال تنفيذ المشروع في

تم دمجه في عقد الساحات

العزيز الدولي

العام الخامس

والممرات رقم ()422

100%

المعوقات

اليوجد

اليوجد

تم تقسيمه بين عقد الساحات
20

اليوجد

( )421و ()422

21

22

23

24

25

26

المكون اإلنشائي لنفق الربط بين مبنى
27

الركاب الجديد والتوسعات المستقبلية
لتطوير مطار الملك عبدالعزيز

34

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم

اليوجد

()421
تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم

اليوجد

()421
تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم

اليوجد

()422

اليوجد

اليوجد

اليوجد

تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم
()421

ال يوجد

م

28

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية
(ذوات األولوية)

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

نظام النقل اآللي للمسافرين داخل
مجمع صاالت الركاب الجديد لمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم
()421

ال يوجد

والتشطيبات لمبنى الركاب في مطار

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم
()421

ال يوجد

المصاعد والساللم والمشايات المتحركة

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم
()421

ال يوجد

المرافق العامة لمدينة مطار الملك

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد الساحات
والممرات رقم ()422

ال يوجد

تطوير مشتل مطار الملك عبدالعزيز

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد الساحات
والممرات رقم ()422

ال يوجد

هدم وازالة مواقع الرادو وإنشاء مواقع

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم دمجه في عقد مجمع
الصاالت وبرج المراقبة رقم
()421

ال يوجد

األعمال الكهربائية والميكانيكية
29

الملك عبدالعزيز الدولي

30

31

32

33

34

35

36

37

38

لمطار الملك عبدالعزيز الدولي

عبدالعزيز الدولي

الدولي

جديدة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي

توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم ()6
بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

ذات األولوية الثانية

 7%خالل العام
( % 9,95تراكمي)

ال يوجد

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

0%

تم زيادة
اإلعتماد
وإعداد وثائق
المنافسة

توسعة أحواض تجمع مياه الصرف بمطار

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

استبدال انظمة الراديو النقال والنداء اآللي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثالث

60%

ال يوجد

توريد وتركيب نظام توجيه وقوف

استكمال تنفيذ المشروع في
العام األول

100%

ال يوجد

الملك خالد الدولي

الملك خالد الدولي

بمطار الملك خالد الدولي

الطائرات بمطار الملك خالد الدولي

35

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية
(ذوات األولوية)

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

39

أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش
واالمتعة بمطار الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

40

تصميم وانشاء مدارج جديدة لهبوط
الطائرات مع ملحقاتها بمطار الملك خالد
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثالث

 100%الدراسة والتصاميم
 ،وتم ضم المشروع ضمن
مشروع تطوير المطار

ال يوجد

41

إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة
الطرق بمطار الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثالث

 ، 100%تم دمج هذا المشروع
مع عدة مشاريع تحت مسمى
تطوير البنية التحتية لجانب
الطيران

ال يوجد

42

التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

يتم تنفيذ عدة مشاريع تحت
هذا البند

ال يوجد

43

تطوير انظمة سيور العفش بالصاالت
التجارية والصالة الملكية بمطار الملك
خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثالث

5%

بدأ العمل
في الصالة
الدولية رقم 1
سير العفش
رقم  14بتاريخ
1436/3/9

44

تصميم وانشاء االعمال التكميلية وتجهيز
الصالة الرابعة– المرحلة االولى بمطار
الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الرابع

تم دمج هذا المشروع مع
مشروع تطوير المطار

ال يوجد

45

استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
بنظام يحافظ على طبقة االوزون بمطار
الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

46

تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسة
رقم ( )8002بمطار الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام األول

100%

ال يوجد

47

استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
بنظام يحافظ على طبقة االوزون بمطار
الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

48

تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسة
رقم ( )8002بمطار الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام األول

100%

ال يوجد

م

36

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

األهداف المحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

49

إستبدال وترحيل وزيادة وتوسعة
كاونترات المسافرين والبوابات
واإلستعالمات وبطاقات صعود الطائرة
بمطار الملك خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

80%

ال يوجد

50

أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك
خالد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

51

دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع
توسعة الساحات واإلشراف عليها
بمطار الملك خالد الدولي

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ-

مرحلة الدراسة
انتهت ، % 100
وتم إدراج المشروع
ضمن مشروع تطوير
وتوسعة مطار الملك
خالد الدولي

ال يوجد

52

تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات
الساحة بمطار الملك خالد الدولي

1432/1431هـ-

أدرج المشروع ضمن
مشروع تطوير مطار
الملك خالد الدولي

53

إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على
البيئة وإعادة تأمين وحدات التبريد
بمطار الملك خالد الدولي

54

دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير
نظام النداء واإلعالن مع اإلشراف بمطار
الملك خالد الدولي

55

إستبدال السجاد بالرخام والبورسالن
في جميع المناطق المتبقية في
الصاالت بمطار الملك خالد الدولي
بالرياض

56

تركيب نظام مراقبة بالكاميرات
لألغراض األمنية بمطار الملك خالد
الدولي

م

1436/1435هـ

تنفيذ المشروع
1435/1434هـ

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ-

لم تتم الترسية

1435/1434هـ

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ-

0%

1434/1433هـ

المعوقات

ال يوجد

المشروع تم استبدال
مسماه في ميزانية
 1437/1436هـ إلى
استبدال الغاليات بمطار
الملك خالد الدولي بالرياض
وتم دعمه بمبلغ  5مليون
إضافية لتصبح ميزانيته 20
مليون
تم التشغيل التجريبي
للنظام الجديد لإلعالنات
بتاريخ 29/6/1436هـ
والمرحلة الثانية وهي الربط
اآللي بنظام قاعدة بيانات
عمليات المطار

تنفيذ المشروع
1434/1433هـ-

100%

ال يوجد

1435/1434هـ

استكمال تنفيذ المشروع في
العام األول.

100%

ال يوجد

37

م

57

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

تحديث المخطط العام لمطار الملك
خالد الدولي

األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

تم تغيير مسمى
المشروع إلى تصريف
مياه األمطار بالمطار

ال يوجد

دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة إضافية
58

لتصريف السيول لمجمع الصاالت
التجارية والصاالت الملكية لمطار

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

الملك خالد الدولي

59

60

تم دمجه مع عدة
مشاريع معتمدة في
تطوير نظام الكهرباء األرضي المغذي استكمال تنفيذ المشروع في العام الميزانية 1437/1436هـ
بمسمى تطوير شبكة
الثاني
للطائرات بمطار الملك خالد الدولي
وجهد مصادر الطاقة
الكهربائية
إعادة توسعة كاونترات ترحيل الركاب
المغادرين بمطار الملك خالد الدولي

دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع
61

توسعة الساحات واإلشراف عليها
بمطار الملك خالد

تحديث  /تطوير أدوات ومعدات فحص
62

لمعمل المعايرة بمطار الملك خالد
الدولي

63

38

1432/1431هـ -
1436/1435هـ
تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تطوير واستبدال نظام اإلعالنات العام
بمطار الملك خالد الدولي

1436/1435هـ

األرضية المتنقلة ( )LMRبمطار الملك
خالد الدولي

65

تنفيذ المشروع

1433/1432هـ -

تحديث  /تطوير نظام االتصاالت
64

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

استبدال وتطوير نظام اإلنقاذ
ومكافحة الحرائق بمطار الملك خالد
الدولي

1433/1432هـ -
1436/1435هـ

1433/1432هـ -
1436/1435هـ

ال يوجد

80%

ال يوجد

تم إدراج المشروع ضمن
مشروع تطوير وتوسعة
مطار الملك خالد
الدولي

ال يوجد

تمت الترسية ,المشروع
بمسمى (تحديث
وتطوير قدرة مختبر
المعايرة لمطار الملك
خالد الدولي)

95%

60 %

ال يوجد

تم تعديل مسمى
المشروع إلى ( دراسة
وتصميم وإستبدال
وتطوير نظام النداء
واإلعالن مع اإلشراف)
تم تعديل مسمى
المشروع إلى (إستبدال
أنظمة الراديو النقال
والنداء اآللي بالمطار)

تم تعديل مسمى
في مرحلة إعداد وثائق المشروع إلى ( إستبدال
نظام اإلنقاذ والسالمة
المنافسة
بالمطار)

م

66

67

البرامجوالمشاريعبالخطة التشغيلية
(ذواتاألولوية)

إنشاء ( )12مكتب داخل مبنى الطيران
الخاص بمطار الملك خالد الدولي

1433/1432هـ -
1434/1433هـ

إصالح وإعادة سفلتة الممرات الجوية
(إيكو  )Echo Taxiwayبمطار الملك

1433/1432هـ -
1436/1435هـ

تطوير وتحسين ( )48دورة مياه في
الصاالت التجارية و ( )4دورات مياه في
مسجد الصاالت التجارية ( )TK1بمطار
الملك خالد الدولي

69

تنفيذ المشروع

تنفيذ المشروع

خالد الدولي

68

األهدافالمحددةلإلنجاز
خالاللسنة حسب الخطة
التشغيلية

100%

ال يوجد

100%

ال يوجد

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -
1435/1434هـ

إصالح فواصل التمدد على األرصفة

تنفيذ المشروع

المقابلة للصاالت التجارية (مغادرة

1433/1432هـ -
1436/1435هـ

وقدوم) بمطار الملك خالد الدولي

المتحققخالاللعامونسبته
%

المعوقات

100%

100%

ال يوجد

ال يوجد

استبدال البالط الجمالي التالف في
70

الصاالت التجارية  /قدوم  ،المناطق
المحظورة ( )A/L,A/Sبمطار الملك

تنفيذ المشروع 1434/1433هـ

100%

ال يوجد

خالد الدولي
تم تعديل مسمى
المشروع إلى (حفر بئر
71

إنشاء أحواض مياه وتركيب مضخات
لنظام المياه بمطار الملك خالد الدولي

إعادة العزل المائي ألسطح المباني
72

اإلدارية (مدارس ومساجد وأندية

1433/1432هـ -
1435/1433هـ

بدأ العمل في مشروع
إنشاء احواض مياه الشرب

مشروع تطوير وتأهيل
المركز الترفيهي بالحي
السكني بالمطار وتطوير
وتحسين دورات المياه في
منطقة المجمع التجاري
بالحي السكني بالمطار
منتهي .% 100

تم تعديل مسمى
المشروع إلى ( إعادة
تأهيل المرافق
والوحدات السكنية
بسكن العوائل
والعزاب )

100%

ال يوجد

تنفيذ المشروع

ترفيهية) في ( )21مبنى بمطار الملك

1433/1432هـ -
1435/1433هـ

مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثالث

خالد الدولي

73

تنفيذ المشروع

حفر البئر منتهي 100%

جديد بعمق 2,200م
بالقرب من البئر رقم
( )137مع كامل
التجهيزات وإنشاء
أحواض لمياه الشرب
)بالمطار

39

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

األهداف المحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

74

تعديل صالتي الوصول
والمغادرة الدولية بمبنى صالة
المسافرين بمطار الملك فهد
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثالث

تمت ترسية المشروع على
شركة الجودة للمقاوالت في
1436/02/18هـ

يتعارض ويتقاطع مع
مشروع مماثل تحت اشراف
ادارة الجوازات

75

استبدال نظام التفتيش األمني استكمال المشروع في العام
الثالث
بمطار الملك فهد الدولي

تمت اجراءا ت طرح المشروع
للمنافسة العامة للمرة الرابعة
وتقدم متنافس واحد فقط
بعرض أسعار .جاري التقييم
المالي والفني والتعاقدي
للعرض.

التكاليف المعتمدة
للمشروع غير كافية

م

 100%ألعمال الصيانة للمدرج
الرئيس الغربي والممرات
الموصلة للمدرج

76

صيانة األسطح االسفلتية
لمدرجات مطار الملك فهد
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام االول

77

تمديد جزء من ساحة
وقوف الطائرات رقم ()1
بمطارالملك فهد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

0%

78

استبدال أنظمة الراديو النقال
والنداء اآللي بمطار الملك فهد
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

95%ألعمال الصيانة للممر
الموازي للمدرج الرئيس الغربي

تم تنفيذ  95%من نطاق
العمل مع وجود مالحظات
على جودة العمل رفض
المقاول تصحيحها .بالتالي
سيتم اإلستغناء عن تنفيذ
النسبة المتبقية والبدء
في إجراءات إقفال العقد
وتطبيق الغرامة بنسبة 10%
من قيمة العقد
تم دمج هذ المشروع
مع مشروعين آخرين
لصلة ببعضهم تحت
مشروع واحد تحت
البرنامج()4/00/85/149
 )075/000/000وبوثيقة
المنافسة رقم
(ش – – 00 – 316 – 00
س ي –  )0وتم إعداد نطاق
العمل

40

تم اإلنتهاء من تنفيذ
المشروع وتسليمه بتاريخ
1435/01/04هـ ،والمشروع
تحت الضمان لمدة عام
إبتداء من تاريخ
واحد
ً
التسليم.

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

79

تركيب نظام أمني على سياج الساحة
الجوية بمطار الملك فهد الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

0%

تحت اجراءات الترسية

80

استبدال نظام كاميرات المراقبة
التلفزيونية األمنية بمطار الملك فهد
الدولي

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

58%

تعثر المقاول شركة
الفروسية للتجهيز
إتمام األعمال المتبقية
عليه كما تعذر اسناد
تنفيذ البنود المتبقية
من العقد من خالل
التعاقد مع مقاول من
الباطن متخصص في
نفس طبيعة العمل.
رفعت التوصية بإالق
العقد حسب النظام
وانسحب المقاول من
المشروع.

تحت اجراءات الترسية

ال يوجد

م

81

إعادة تاهيل مصادر المياه بمطار الملك استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول
فهد الدولي

82

إستبدال سور حرم مطار الملك فهد
الدولي ووضع بوابة على المدخل
الجنوبي الشرقي

83

تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات
بمطار الملك فهد الدولي

84

تطوير مطار وادي الدواسر

85

إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران
المدني

86

إنشاء مطار القنفذة

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -

0%

1436/1435هـ

تمت ترسية المشروع
على مؤسسة الخلود
التجارية للمقاوالت في
1435 /11 /16هـ

تنفيذ المشروع
-1432/1431

تحت اجراءات الترسية

ال يوجد

1433/1432هـ

0%

تم دعوة عدة شركات
وتقدم عطاء وحيد
أعلى من التكلفة
التقديرية وجاري إعادة
الطرح

تم ترسية المشروع
على شركة بن دايل
للمقاوالت بتاريخ
1435 /12/21هـ

ال يوجد

تنفيذ المشروع
1434/1433هـ-
1436/1435هـ

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثالث
تنفيذالمشروع
1432/1431هـ-

0%

تم تأجيل المشروع

1436/1435هـ

41

م

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

87

استكمال تطوير مطار ينبع

88

المتطلبات الضرورية لتحويل مطار
األمير محمد بن عبدالعزيز إلى مطار
دولي

89

استكمال تطوير مطار األمير
عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعال

90

تطوير مطار القيصومة

91

تطوير مطار االحساء

92

استكمال تطوير مطار القصيم

93

تطويرمطارالقصيم

94

تصميم تطوير مطار ابها اإلقليمي

95

تطوير مطار ابها

96

تطوير مطار تبوك (أعمال المباني مع
اإلشراف)

األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

تنفيذالمشروع
1433/1432هـ-

تم عمل محضر بدء
العمل بتاريخ

1436/1435هـ

1436 /4/15هـ

إستكمال تطوير المشروع في العام
الثاني

100%

المعوقات

ال يوجد

ال يوجد

تنفيذالمشروع
1433/1432هـ -

71%

ال يوجد

1436/1435هـ
تنفيذالمشروع
1434/1433هــ-
1436/1435هـ

جاري ترسية المشروع
على دي كونسلت
بالتضامن مع
المجموعة اإلستشارية
الهندسية

ال يوجد

تنفيذالمشروع
1434/1433هــ-

تحت إجراءات الترسية

ال يوجد

1436/1435هـ
استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول
تنفيذالمشروع
1434/1433هـــ-
1436/1435هـ

100%

ال يوجد

جاري ترسية المشروع
على شركة المهيدب
للمقاوالت وسيتم
البدء خالل الربع الثاني
من عام 1436هـ

ال يوجد

تنفيذالمشروع
1432/1431هــ-

100%

ال يوجد

1433/1432هـ
تنفيذالمشروع
1434/1433هـــ-

تم ترسية المشروع
على شركة الجابر تم
تسليم الموقع بتاريخ
1436 /4/22هـ

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

 ،100%المرحلة
اإلضافية 5%

1436/1435هـ

42

ال يوجد

تمت إضافة مراحل
جديدة

م

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

األهداف المحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

تنفيذالمشروع
97

تطوير مطار الوجه

98

تطوير مطار حائل

99

تطويرمطاررفحاء

100

تطوير مطار طريف

101

تطوير مطار عرعر

102

تطوير مطار شرورة

103

تطوير مطار الباحة

104

تطوير مطار الباحة

105

تطوير مطار القريات مع
الدراسات والتصاميم

1434/1433هـــ-
1436/1435هـ

0%

المعوقات

في انتظار اإلنتهاء من مرحلة
التصاميم

1434/1433هـ-
1436/1435هـ

0%

إعتذر الممول شركة الخرافي
من تمويل المشروع وعدم إنتهاء
صندوق اإلستثمارات العامة من
إعادة دراسة المشروع

تنفيذالمشروع

جاري ترسية المشروع على
دوي كونسلت بالتضامن
مع المجموعة اإلستشارية
الهندسية

ال يوجد

جاري ترسية المشروع على
دوي كونسلت بالتضامن
مع المجموعة اإلستشارية
الهندسية

ال يوجد

تم ترسية المشروع على
شركة الجودة للمقاوالت
بتاريخ 1435/7/14هـ وجاري
العمل على المشروع

ال يوجد

1434/1433هــــ
1436/1435هـ

0%

تم دعوة عدة شركات وتقدم
عطاء وحيد أعلى من التكلفة
التقديرية وجاري إعادة الطرح

تنفيذالمشروع

تم اإلنتهاء من مرحلة
التصاميم  ،تحت إجراءات
الترسية

ال يوجد

تم اإلنتهاء من مرحلة
التصمايم  ،تحت إجراءات
الترسية

ال يوجد

تنفيذالمشروع

1434/1433هـ-
1436/1435هـ
تنفيذالمشروع
1434/1433هـ-
1436/1435هـ
تنفيذالمشروع
1434/1433هـ-
1436/1436هـ
تنفيذالمشروع

1434/1433هـ-
1436/1435هـ
تنفيذالمشروع
1434/1433هــ-
1436/1435هـ

تم ترسية المشروع بتاريخ
استكمال تنفيذ المشروع في
1436 /2/18هـ على شركة
العام الثالث
زهير فايز

وجاري العمل على المشروع
وتم عمل محضر بدء عمل بتاريخ
1436/4/15هـ

43

م

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

األهداف المحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

تنفيذالمشروع
106

تحت إجراءات الترسية

ال يوجد

استكمال تنفيذ المشروع في
تطوير شبكة الكهرباء بمطار الجوف
العام الثاني

100%

ال يوجد

108

االحتياجات األمنية العاجلة من
الشبوك واألسالك الشائكة األمنية
والحواجز الخرسانية

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

109

التجديدات والتحسينات للمطارات
الداخلية

استكمال تنفيذ المشروع في
العام الثاني

100%

ال يوجد

110

توريد وتركيب نظام الكشف
األجسام الغريبة على مدارج المطارات
الداخلية (المرحلة األولى)

تنفيذالمشروع

111

دراسات استشارية ومساندة فنية
لإلدارة الهندسية

112

مكافحة الطيور وأماكن تجمعها
في المطارات الداخلية

113

إنشاء مستودعات الهيئة

114

إيصال المياه للمطارات الداخلية

115

سفلتة ورصف وإنارة الطرق الدخلية
للمطارات الداخلية

107

تطوير مطار الجوف

1434/1433هـ-
1436/1435هـ

1432/1431هـ-
1436/1435هـ

100 %

ال يوجد

تنفيذالمشروع
1433/1432هـ-
1436/1435هـ

0%

تم تأجيل المشروع

0%

لم يطرح في الميزانية
بعد

100%

تم إدراج مشروع
جديد بمسمى (إنشاء
مرافق صيانة المطار
والمستودعات بالمطارات
الداخلية) في ميزانية
 1435 /1434هـ  ،وهو
تحت إجراءات الترسية

تنفيذالمشروع
1433/1432هـ-
1436/1435هـ

استكمال تنفيذ المشروع في
العام األول

تنفيذ المشروع

44

1433/1432هـ -
1436/1435هـ

تحت إجراءات الطرح

تنفيذالمشروع
1433/1432هـ-
1436/1435هـ

0%

ال يوجد

تحت إجراءات الطرح في
منافسة عامة

م

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذوات األولوية)

116

تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية
ببتر خرسانية

117

استبدال مولدات الطاقة القديمة
بالمطارات الداخلية

118

إزالة المباني اآليلة للسقوط بالمطارات
الداخلية

119

تجهيزات وتحسينات بمباني اإلطفاء
واإلنقاذ (مرحلة أولى) بالمطارت
الداخلية

120

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

121

األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

تنفيذالمشروع
1433/1432هــ-

25%

1436/1435هـ

المعوقات

تمت الترسية في
1435 /06/23هـ

تنفيذالمشروع
1433/1432هـ-

73%

ال يوجد

1436/1435هـ
تنفيذالمشروع
1433/1432هــ-

100%

ال يوجد

1436/1435هـ
تنفيذالمشروع
1432/1431هــ-

100%

ال يوجد

1436/1435هـ
استكمالتنفيذالمشروعفيالعاماألول

100%

ال يوجد

تطوير وإنشاء مرافق األرصاد في بعض إستكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني
المطارات الداخلية

100%

ال يوجد

122

تحديث أنظمة سيور األمتعة وإدخال
نظام الفرز األلي بالمطارات الداخلية

123

نظام عرض معلومات الرحالت
للمطارات الداخلية

124

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك

تنفيذالمشروع
1432/1431هــ-

100%

المرحلة الثانية
تحت إجراءات
الطرح

100%

ال يوجد

1436/1435هـ
استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول
تنفيذالمشروع
1434/1433هـ-

100%

ال يوجد

1436/1435هـ
125

126

دراسة أستخدام أراضي مقر الهيئة مع استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول
دراسة والتصاميم للمباني
نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار
األمير محمد بن عبدالعزيز

نزع الملكيات

100%

ال يوجد

100%

ال يوجد

45

م

127

128

129

130

األهداف المحددة لإلنجاز خالل

المتحقق خالل

السنة حسب الخطة التشغيلية

العام ونسبته %

دراسات وتطوير مطار نجران مع

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثالث

100%

ال يوجد

أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض

إستكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

100%

تم إنجاز المرحلة
األولى و تم إصدار
إشعار الترسية لشركة
المباني مقاولون
عامون للمرحلة الثانية

مباني المتطلبات األمنية للمطارات

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

60%

تمت زيادة المخصصات
وإضافة مرحلة جديدة

أعمال السالمة الوقائية للمدارج في

إستكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

100%

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية
(ذوات األولوية)

التصاميم واإلشراف

المطارات المحلية واإلقليمية

الداخلية

بعض المطارات الداخلية
تحسين وتجديد صاالت الملكية وصاالت

131

كبار الشخصيات في بعض المطارات
الداخلية

132

إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات
الداخلية

إعداد المخططات العامة للمطارات

سوف يتم تنفيذ
المشروع ضمن
إستكمال تنفيذ المشروع في العام
مشروع األمن الوطني
األول
المتكامل ألمن
وحماية المطارات

المعوقات

ال يوجد

المشروع ملغي

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

100%

ال يوجد

134

استكمال تنفيذ المشروع في العام
إيصال التيار الكهربائي للمطارات الداخلية
الثاني

100%

ال يوجد

135

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثالث

2,24 %

ال يوجد

133

46

الداخلية

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

م

136

137

138

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

األهداف المحددة لإلنجاز خالل

المتحقق خالل العام

(ذوات األولوية)

السنة حسب الخطة التشغيلية

ونسبته %

دراسات وتصاميم تطوير مطار حائل

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

0%

جاري حاليًا إعادة
دراسة التصاميم
التفصيلية للمطار

تحسينات بمطار حائل مع تصريف

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

تحديث نظم مركز اإلقتراب اآللي بمطار

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

85%

متعثر نظرًا إلرتباطه
بمشروع آخر

السيول

الملك فهد الدولي

المعوقات

تنفيذ المشروع
139

مركز اإلقتراب اآللي بمطار أبها

1432/1431هـ -

5%

تم توقيع العقد بتاريخ
1436/05/19هـ

1435/1434هـ
140

تحديث تجهيزات ورش الصيانة في
القطاعات

واألنظمة المساندة في المطارات

طرح مرتين في
منافسة عامة ولم
استكمال تنفيذ المشروع في العام
يتقدم إال مقاول واحد
األول
وسوف يعاد طرحه

المرحلة الثانية لنظم الهبوط اآللي

تطوير أنظمة الطاقة الشمسية
141

الداخلية

142

143

نظم المالحة عبر منظومة األقمار
الصناعيـة ( المرحلة األولـى )

144

145

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثالث

35%

نظام دعم المالحة الجوية باألقمار
الصناعية ()EGNOS

ال يوجد
التكاليف المعتمدة
للمشروع غير كافية
مقارنة باالعمال
المطلوبة لذا سيتم
الرفع لوزارة المالية
لتعزيز التكاليف .

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

100%

ال يوجد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

0%

تم استبدال المشروع
بمشروع اخر بعد
موافق وزارة المالية.

100%

ال يوجد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

شبكة اإلتصاالت المالحية لتوفير الخدمة استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني
مباشـرة من الهيئـة

47

المتحقق خالل
العام ونسبته %

المعوقات

146

منظومة الرادارات المالحية المدنية

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الرابع

100%

ال يوجد

147

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

60%

إرتباط المشروع
بمشاريع أخرى وقد
تم إيقاف العمل
في المشروع حتى
1437/2/14هـ

148

أنظمة اإلستطالع األتوماتيكي الذاتي

149

نظم معالجة خطط الطيران بالمطارات
الداخلية

150

برامج وتطبيقات المالحة عبر اإلنترنت
()VOIP

م

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية
(ذوات األولوية)

0%

تم طرحه في
منافسة عامة وتم
فتح المظاريف ونظرًا
الن نتائج التقييم
أظهرت قصور في
العروض المقدمة لذا
سوف يعاد طرحه من
جديد

100%

ال يوجد

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1435/1434هـ

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

0%

تم طرحه في
منافسة عامة وعند
التقديم تبين أن هناك
قصور في العروض
المقدمة وسوف يعاد
طرحه مرة أخرى

151

تحديث نظام الرسائل المالحية
األوتوماتيكية بمطار الملك عبد العزيز

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

152

استبدال تجهيزات مركز الحاسب اآللي
والورشة المركزية

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

153

مركز مراقبة االقتراب بمطار األمير
محمد بن عبدالعزيز

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

154

نظام مساعدات مالحية لمطار العال

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

100%

ال يوجد

155

استبدال نظام الرادار في مطاري الملك
عبد العزيز والملك خالد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -
1436/1435هـ

48

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

156

نظام المعلومات المالحية

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

157

جهاز إرشاد مالحي (فورتاك)

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

158

أنظمة االتصاالت المالحية لمركزي
المراقبة الجوية بالرياض و جدة

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

م

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية األهداف المحددة لإلنجاز خالل
السنة حسب الخطة التشغيلية
(ذوات األولوية)

تحسين نظام االتصاالت المالحية-:
159

المرحلةاألولى

ال يوجد

المرحلةالثانية
160

نظام فوترة أجور خدمات المالحة
الجوية

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

161

نظام مراقبة تجهيزات خدمات المالحة
الجوية عن بعد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

ال يوجد

162

تركيب نظم مراقبة وتحكم عن بعد
حديثة لجميع األجهزة المالحية

163

تركيب أجهزة مساعدات مالحية في
بعض المطارات والمناطق النائية

164

نظام اقتراب آلي بالمطارات الداخلية

165

تركيب نظام استطالع بالمطارات

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -

100%

1436/1435هـ

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -

100%

1436/1435هـ

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -

5%

1436/1435هـ
تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -
1436/1435هـ

0%

أعتمد جزئيًا تحت
مسمى مشروع
نظام مراقبة
تجهيزات المالحة
عن بعد
جزء من المشروع
انتهي بمسمى نظام
مساعدات مالحية
بمطار العال بنسبة
 100%وجزء منه
تحت التنفيذ الى االن
وقد تم تنفيذ 40%
منه
ُأعتمد جزء منه
لمطار أبها ،وتم
توقيع العقد بتاريخ
1436/05/19هـ
يندرج تحت مشروع
منظومة الرادارات

49

م

166

البرامج والمشاريع بالخطة التشغيلية

األهداف المحددة لإلنجاز خالل

(ذوات األولوية)

السنة حسب الخطة التشغيلية

استبدال شاشات عرض معلومات
الرحالت بشاشات مسطحة ()LCD

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

تنفيذ المشروع
1433/1432هـ -

100%

ال يوجد

1436/1435هـ
استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

84%

تعثر في التنفيذ من
قبل المقاول والتأخير
المتوقع حتى تاريخ
1436/5/30هـ

168

تحديث أجهزة الحاسب اآللي

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الثاني

100%

توفير الكهرباء
لبعض المواقع في
المشروع

169

تحديث وميكنة المراسالت آليا

استكمال تنفيذ المشروع في العام
االول

100%

ال يوجد

استكمال تنفيذ المشروع في العام
األول

100%

تم اإلنتهاء من
المرحلة األولى

في مرحلة إعداد
كراسة الشروط
والمواصفات

ال يوجد

167

170

تحديث وتطوير شبكة المعلومات
ونظام إدارة الشبكة للهيئة

توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط
وإدارة الموارد

تنفيذ المشروع
171

إنشاء مركز حاسب آلي جديد

172

برامج إدارية ومالية وبرامج صيانة

1432/1431هـ -
1436/1435هـ

تم تغيير مسمى
المشروع إلى
تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -

100%

1436/1435هـ

173

174

50

المرحلة الثانية من تجهيز البنية التحتية
للمطارات الدولية والنظم الالسلكية

نظم أمن المطارات وأمن قواعد
المعلومات

توريد تراخيص ودعم
فني لمايكروسوفت
مع موافقة
وزارة المالية على
المناقالت المطلوبة
للمنافسة

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -

100%

ال يوجد

1436/1435هـ
تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -
1434/1433هـ

100%

ال يوجد

م

البرامج والمشاريع بالخطة
التشغيلية (ذوات األولوية)

األهداف المحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب
الخطة التشغيلية

المتحقق خالل العام
ونسبته %

المعوقات

تنفيذ المشروع
175

أنظمة الطيران المدني

176

تجهيز مطارات المملكة الدولية بغرفة
تحكم للشبكات والنظم وأجهزة
الحاسب اآللي المساندة للمطارات

1432/1431هـ -

100%

ال يوجد

1435/1434هـ
تنفيذ المشروع
1432/1431هـ -

100%

ال يوجد

1436/1435هـ

177

مسح جوى وإعداد خرائط للعوائق

استكمال المشروع في
العام الثاني

100%

انتهت المرحلة االولى بنسبة
 ،100%والمرحلة الثانية
تحت التنفيذ ،ويتم حاليا
ترسية المرحلة الثانية وبدء
التشغيل من ِقبل المقاول
خالل النصف االول من عام
2015م

178

معمل وأجهزة ومعدات السالمة

استكمال المشروع في
العام األول

100%

أنتقل المشروع الى مكتب
التحقيقات فى حوادث
الطيران ( )AIBإلستكمال
تحديث البرامج

179

إعداد وتنفيذ أنظمة السالمة لهيئة
الطيران المدني

استكمال المشروع في
العام الثالث

100%

ُأستكمل المشروع مع البدء
فى التطبيق فى النصف االول
من عام 1436هـ

180

تأمين اجهزة أمنية للمطارات

استكمال المشروع في
العام الثالث

هذا البند مخصص لتأمين
احتياجات المطارات من
االجهزة االمنية من خالل
استحداث عدة مشاريع
مستقلة لسد حاجة
االعداد لطرح مشروع جديد
المطارات  ،وتم االنتهاء من
مشروع المرحلة الخامسة
لتأمين أجهزة أمنية للمطارات
من هذا البند

181

المشروع الوطني المتكامل ألمن
وحماية المطارات (المرحلة االستشارية )

استكمال المشروع في
العام الثاني

20%

تم إعادة التصاميم لبعض
المطارات التي تخضع ألعمال
تطوير أو إعادة بنائها حيث
أدى ذلك إلى توقف المشروع
لمدة أربعة شهور

181

استبدال سيارات ومعدات االطفاء
واالنقاذ رقم ( ) 1

استكمال تنفيذ المشروع
في العام الخامس

100%

ال يوجد

183

مناولة ومراقبة المواد الخطرة
والتخلص منها (مرحلة أولى)

1432/1431هـ -

اجراءات طرح المشروع
للمنافسة

ال يوجد

184

تطوير التدريب الفني

استكمال المشروع في
العام الرابع

92.24%

تنفيذ المشروع
1436/1435هـ

ال يوجد
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تنمية الموارد البشرية
 2/2تنمية الموارد البشرية
نموذج رقم ()2
عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات
للعام المالي 1436/1435هـ

الجهة :إدارة التدريب–الموارد البشرية
خريجون

ملتحقون
البيان
المستهدف

المتحقق

المستهدف

المتحقق

أو ً
ال  :المنح الدراسية
والبعثات:
بكالوريوس

2

3

ماجستير

3

5

دكتوراه

المجموع الفرعي

5

8

2

2

3

3

5

5

ثانيًا  :التدريـــب :
الدورات اإلدارية

300

550

300

550

الدورات المهنية

250

400

250

400

الدورات الفنية والمهنية
المساعدة

200

380

200

380

الدورات الكتابية

200

320

200

320

دورات تحسين مهارات
العمال

250

300

250

300

المجموع الفرعي

1200

1950

1200

1950

المجموع العام

1205

1958

1205

1955
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تنمية الموارد البشرية

عدد الملتحقين والمتخرجين من الدورات التدريبية والبعثات
للعام المالي 1436/1435هـ

الجهة :األكاديمية السعودية للطيران المدني
البيان

خريجون
المستهدف

ملتحقون
المتحقق

المستهدف

المتحقق

ثانيًا  :التدريـــــــب:
الدورات اإلدارية

35

22

12

8

الدورات المهنية الفنية

69

54

12

8

275

179

179

179

الهيئة ومن خارج الهيئة

1992

1989

1992

1989

المجموع العام

2371

2244

2195

2184

الدبلوم الفني لطالب
األكاديمية
الدورات التطويرية لموظفي
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تنمية الموارد البشرية
 2/2تنمية الموارد البشرية
السعودة
للعام المالي 1436 / 1435هـ

الجهة :إدارة التدريب  -الموارد البشرية
التصنيف الوظيفي

الفئات الرئيسية

المجموع في نهاية السنة

المجموع في نهاية السنة المالية

التغيير المتحقق في نسبة

المالية السابقة

الحالية

السعودة خالل السنة

س

غ.س

%س

س

غ.س

%س

س

غ.س

%س

أ-الباب األول
اداريون

2779

98

96.59%

2795

53

98.13%

16

-45

1.59%

مهنيون

461

94

83.06%

506

46

91.66%

45

-48

8.6%

مهنيون مساعدون
وفنيون
كتبة

2574

2089
100

عمال مهرة
عمال عاديون
مجموع الباب األول

5429

192

96.58%

5875

99

98.34%

61

-93

1.76%

ب-الباب الثاني  :الخبراء
على بند الدراسات
غير ذلك ( تحدد )
مجموع الباب الثاني
س = سعودي
غ.س = غير سعودي
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

التصنيف الوظيفي
الفئات

)*( الفئات الفرعية

الرئيسية

المجموع في نهاية السنة

المجموع في نهاية السنة

التغيير المتحقق في نسبة

المالية السابقة

المالية الحالية

السعودة خالل السنة

س

غ.س

%س

س

غ.س

%س

س

غ.س

%س

:ج-الباب الثالث
الصيانة
والتشغيل:
(توظيف مباشر
اداريون
مهنيون
مهنيون
مساعدون
وفنيون
كتبة
عمال مهرة
)**(
عمال عاديون
)***(
مجموع الباب الثالث

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اإلجمالي

5429

192

96.58%

5875

99

98.34%

61

-93

1.76%

(*) تقوم كل جهة حكومية بتعبئة هذه الفئات الفرعية من واقع التصنيف المهني السعودي.
(**) تشمل هذه الفئات عمال الخدمات والبيع والعمال الزراعيين المهرة والصيادين وعمال الحرف المهنية وخدمات التجارة وعمال مشغلي المكائن واآلالت.
(***) تشمل هذه الفئة العمال غير المهرة
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األداء المالي
 3/2األداء المالي
إجمالي االعتماد والمصروفات
بلغت االعتمادات المالية للعام المالي 1436 /1435هـ كما وردت في وثيقة الخطة التشغيلية
للهيئة العامة للطيران المدني نحو (  ) 7,093,640,000ريال بينما بلغت اعتمادات الميزانية
(  )16,660,523,000ريال وبلغ إجمالي المنصرف الفعلي نحو ( )13,754,133,316ريال أي بنسبة
( ) 193,89%من إجمالي اعتمادات الخطة ونحو (  ) 82,56%من إجمالي اعتمادات الميزانية ويعود
ذلك إلعتماد مشاريع حسب أوامر سامية كريمة صدرت بعد اعتماد الخطة .

نسبة المنصرف الفعلي

إجمالي االعتمادات والمصروفات للعام المالي 1435 /1434هـ (بالريال)
16,660,523,000

193,83 %
13,745,133,316

82,56 %

7,093,640,000

من إجمالي إعتمادات الميزانية

إجمالي المنصرف الفعلي

من إجمالي إعتمادات الخطة

اإلعتمادات المالية الفعلية
اإلعتمادات في الخطة التشغيلية
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االعتمادات والمصروفات على مستوى األبواب
حسب الخطة التشغيلية بلغت اعتمادات المصروفات المتكررة (االبواب الثالثة) في العام المالي
1435/1434هـ نحو ( )2,413,700,000ريال منها ( )843,200,000اعتمادات الباب األول (الرواتب
واألجور) ونحو ( )70,910,000ريال للباب الثاني ( المصروفات التشغيلية ) بينما بلغت اعتمادات
الباب الثالث في الخطة نحو ( )1,499,590,000ريال.
• حسب الميزانية بلغ إجمالي اعتمادات المصروفات المتكررة (األبواب الثالثة) خالل العام المالي
1436/1435هـ نحو ( )3,594,587,000ريال منها ( )1,809,493,000ريال للباب األول ونحو
( )199,494,000ريال للباب الثاني ونحو ( )1,585,600,000ريال للباب الثالث.
• بلغت المصروفات الفعلية لألبواب الثالثة نحو ( )2,786,172,838ريال أي بنسبة ()119,82%
من اعتمادات الخطة ونحو ( )80,46%من اعتمادات الميزانية وبلغت مصروفات
الباب االول ( )1,786,825,569ريال والباب الثاني (  ) 172,168,446ريال والباب الثالث نحو
( )933,178,823ريال.
• أما اعتمادات الباب الرابع في الخطة التشغيلية فقد بلغت نحو ( )4,679,940,000ريال بينما
بلغت اعتمادات هذا الباب في الميزانية نحو ( )13,065,936,000ريال كما بلغت المصروفات
الفعلية نحو (  )10,861,960,476ريال شكلت نحو ( )%232,10بالنسبة إلجمالي اعتمادات
الخطة ونحو( ) %80,13بالنسبة إلجمالي اعتمادات الميزانية.
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األداء المالي
جدول توضيحي
األداء المالي للعام المالي 1436/1435هـ

البيان

االعتمادات حسب
الخطة التشغيلية

إجمالي االعتمادات
في الميزانية

إجمالي المنصرف
الفعلي

نسبة المنصرف الفعلي
إلى

(ريال)

(ريال)

(ريال)

المعتمد
حسب
الخطة

اعتمادات
الميزانية

الباب األول

843,200,000

1,809,493,000

1,786,825,569

211.91%

98.75%

الباب الثاني

70,910,000

199,494,000

172,168,446

242.80%

86.30%

الباب الثالث

1,499,590,000

1,585,600,000

933,178,823

62.23%

58.85%

مجموع فرعي

2,413,700,000

3,594,587,000

2,892,172,838

119.86%

80.46%

الباب الرابع

4,679,940,000

13,065,936,000

10,861,960,476

232.89%

83.13%

اإلجمالي العام

7,093,640,000

16,660,523,000

13,754,133,316

193.89%

82.56%

النفقات
المتكررة

أسباب وجود التباين بين االعتمادات والمصروفات
يالحظ من األرقام والمؤشرات النسبية التي سبق تداولها في الفقرات السابقة أن إجمالي
اعتمادات الميزانية خالل العام المالي 1436/1435هـ زاد بنحو ( )234,87%مقارنة باعتمادات
الخطة  ،بينما زاد االنفاق بنحو (  )193,89%مقارنة باعتمادات الخطة ايضًا ويعود السبب في
ذلك إلى ما يلي:
ــ تحويل موظفي الهيئة إلى سلم رواتب منسوبي الهيئة وهو أعلى من سلم التأمينات
االجتماعية.
ــ تعويض الموظفين عن ارصدة اجازاتهم بعد تحويلهم إلى نظام العمل والعمال.
ــ رفع الحد األدنى للرواتب وبالتالي التأثير على سلم الرواتب.
ــ اعتماد عدد من المشروعات الكبيرة مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي ومشروع
تطوير مطار الملك خالد الدولي  ,علمًا أن هذه المشروعات تمول من ايرادات الهيئة والصكوك.

التباين بين اإلعتمادات والمصروفات

234,87 %
193,89 %

نسبة الزيادة في اإلنفاق مقارنة
بعتمادات الخطة
نسبة الزيادة في إعتمادات
الميزانية مقارنة بإعتمادات الخطة
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أسباب وجود التباين بين االعتمادات والمصروفات
المصروفات الفعلية للعام المالي 1436/1435هـ
مقارنة بالعامين الماليين السابقين (ريال):
المصروفات

عام 1434/1433هـ

عام 1435/1434هـ

عام 1436/1435هـ

الباب األول
(الرواتب والبدالت )

1,479,370,405

1,270,131,178

1,786,825,569

الباب الثاني
(المصروفات التشغيلية)

240,486,733

260,475,699

172,168,446

الباب الثالث
(التشغيل والصيانة والنظافة)

1,391,618,952

1,283,612,499

933,178,823

الباب الرابع
(المشروعات)

5,883,019,918

6,655,326,762

10,861,960,476

اإلجمالي

8,994,496,008

9,469,546,138

13,754,133,316

المصروفات الفعلية للعام المالي  1436/1435هـ مقارنة بالعامين السابقين (بماليين الرياالت)
10,862
عام 1434/1433هـ

1,479

1,787
1,270

الباب األول (الرواتب والبدالت)

240

عام 1435/1434هـ

عام 1436/1435هـ

1,392

260
172

الباب الثاني (المصروفات التشغيلية)

5,883

6,655

1,284
933

الباب الثالث (التشغيل والصيانة والنظافة)

الباب الرابع (المشروعات)
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أسباب وجود التباين بين االعتمادات والمصروفات
إيرادات الهيئة:
بلغت اإليرادات المقدرة في الخطة التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني ()1,175,000,000
ريال بينما بلغت اإليرادات المحصلة خالل العام المالي 1436/1435هـ نحو ( )3,224,789,224ريال
شكلت نسبة ( )275%مقارنة باإليرادات المقدرة بالخطة.
جدول توضيحي
اإليرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالمعتمد في الخطة التشغيلية
المعتمد في الخطة التشغيلية

المتحقق خالل العام

البيان

(ريال)

(ريال)

اإليرادات

1,175,000,000

3,224,789,224

إيرادات الهيئة للعام المالي 1436/1435هـ (بالريال)
الباب الثاني (المصروفات التشغيلية)

3,224,789,224,00

1,175,000,000,00

اإليرادات المقدرة في خطة التنمية التاسعة
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اإليرادات الفعلية المحصلة بنهاية فترة الخطة

أسباب وجود التباين بين االعتمادات والمصروفات
اإليرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ
بلغ إجمالي اإليرادات المحصلة خالل العام المالي 1436/1435هـ نحو ( )3,224,789,224ريال
مقارنة بمبلغ ( )2,865,312,422ريال خالل العام المالي السابق فيما بلغت اإليرادات المتراكمة غير
المحصلة ( )4,582,557,843.85ريال مقارنة بمبلغ ( )18,540,003,614.97ريال للعام السابق
حيث تم بناء على التوجيه السامي الكريم رقم  46381وتاريخ 1435 /11 /12هـ الموافقة على
تسوية المديونيات المتراكمة على الخطوط الجوية العربية السعودية حتى تاريخ 2014 /6 /30م
حيث شملت التسوية مبلغ (  )6,813,152,809ريال تمثل المديونية المستحقة على الخطوط
السعودية لفترة قبل تكوين الهيئة بإلضافة لمبلغ ( )9مليار تمثل المديونية لمابعد تكوين الهيئة
مما أدى إلى إنخفاض إجمالي المبالغ المستحقة على عمالء الهيئة في نهاية السنة المالية
1436/1435هـ إلى مبلغ ( )4,582,557,843.85ريال .

جدول توضيحي
مقارنة بين اإليرادات المحصلة وغير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ
مقارنة بالعامين الماليين السابقين (بالريال)

(تراكمية من أعوام سابقة)

العام

المحصلة

1434/ 1433هـ

2,163,676,765

17,360,749,791

1435/1434هـ

2,865,312,422

18,540,003,614.97

1436/1435هـ

3,224,789,224

4,582,557,843.85

غير المحصلة

61

جدول توضيحي
مقارنة بين اإليرادات المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ
مقارنة بالعامين الماليين السابقين (بالريال)

االيرادات

عام 1434/1433هـ

عام 1435/1434هـ

عام 1436/1435هـ

رسوم وأجور الطيران

996,451,773

1,379,517,921

1,349,363,342

رسم المغادرة

312,311,802

414,800,198

271,883,865

اإليجارات والمبيعات

680,548,921

755,537,015

1,077,145,605

اإليرادات المتنوعة

174,364,269

315,457,289

526,396,413

اإلجمالي

2,163,676,765

2,865,312,422

3,224,789,224

اإليرادات المحصلة للعام المالي  1436/1435هـ مقارنة بالعامين السابقين بماليين الرياالت

1379

1077

1349

996

415
756

312
272

681
315

526

174

أجور خدمات الطيران

رسم المغادرة

عام 1434/1433هـ
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اإليجارات والمبيعات

عام 1435/1434هـ

عام 1436/1435هـ

اإليرادات المتنوعة

جدول توضيحي
اإليرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين الماليين
السابقين (بالريال) (تراكمية من أعوام سابقة)

المصدر

عام 1434/1433هـ

عام 1435/1434هـ

عام 1436/1435هـ

القطاع الخاص

2,729,716,657

2,436,438,107.38

2,804,500,849.70

الجهات الحكومية

1,201,335,113

1,130,555,975.28

1,167,208,983.07

الخطوط السعودية

13,429,698,021

14,973,009,532.31

610,848,011.08

اإلجمالي

17,360,749,791

18,540,003,614.97

4,582,557,843.85

اإليرادات غير المحصلة للعام المالي 1436/1435هـ مقارنة بالعامين السابقين
بماليين الرياالت ( تراكمية من أعوام سابقة)

عام 1434/1433هـ

عام 1435/1434هـ

عام 1436/1435هـ

13,430
2,730

2,436

14,973

2,805

القطاع الخاص

1,201

1,131

1,167

الجهات الحكومية

611

الخطوط السعودية
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العقود الموقعة وسير العمل بها
 2/2العقود الموقعة وسير العمل بها
نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
اسم المشروع:

مشروع إعادة تأهيل مبنى المستودعات و االمدادات رقم ()223

رقم المشروع في الميزانية:

075/000/000/0204/15/00/4

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):

7,820,000

المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):
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4,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

مشروع إعادة تأهيل مبنى
المستودعات و االمدادات رقم
()223

تطوير

شركة مجموعة العالمية

سعودي

7,820,000

1435 /6 /3هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم
الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /6 /3هـ

1435 /8 /12هـ

12

جدة

40%

1436 /8 /12هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مشروع إستبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات رقم ()11 , 5 , 4 ,،3 , 2 , 1

اسم المشروع:
			
رقم المشروع في الميزانية:

075/000/000/0204/22/00/4

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال)
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد

مشروع إستبدال إنارة ساحة وقوف

الطائرات رقم ()11 , 5 , 4 ,،3 , 2 , 1

تاريخ توقيع العقد

1435 /5 /8هـ

35,000,000
15,000,000

اسم المقاول

شركةالمباني

تطوير

مقاولون عامون

تاريخ تسليم

مدة العقد

الموقع

(شهر)

1435 /8 /18هـ

24

جنسيته

سعودي

قيمة العقد
(ريال)

26,629,491

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

جدة

4%

تاريخ الترسية

1435 /5 /8هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1437 /8 /18هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة كابالت وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية
اسم المشروع:
075/000/000/0204/04/00/4
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال)
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

191,192,000
30,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

مشروع إعادة تأهيل و إستبدال شبكة
كابالت وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية
(المرحلة الثالثة)

تطوير

الشركة السعودية
للتجارة واإلنشاءات
(ساتيك)

سعودي

تاريخ توقيع العقد

1436/2/30هـ

66

قيمة العقد
(ريال)

37,427,810

تاريخ الترسية

1436/2/30ه

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /4 /20هـ

24

جدة

0%

1438 /4 /18هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مشروع إستبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهالون)
075/000/000/0204/28/00/4

اسم المشروع:
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال)
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد

شركة توجر لمعدات

دراسةوتصميم

السالمة

الطاقة الكهربائية (المرحلة الثالثة)

تاريخ توقيع العقد

1436 /2 /8هـ

تاريخ تسليم الموقع

1436 /4 /19هـ

4,000,000

اسم المقاول

مشروع إعادة تأهيل و إستبدال
شبكة كابالت وأنظمة توزيع

18,000,000

مدة العقد
(شهر)

12

جنسيته

سعودي

قيمة العقد
(ريال)

6,938,400

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

جدة

0%

تاريخ الترسية

1436/2/8هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1437 /4 /18هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مشروع دراسة ومسح لتجديد نظام توزيع المياه
075/000/000/0204/17/00/4

اسم المشروع:
				
رقم المشروع في الميزانية:

				

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد

مشروع دراسة ومسح لتجديد نظام
توزيع المياه

تاريخ توقيع العقد

1436 /1/26هـ
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تاريخ تسليم الموقع

1436 /4 /19هـ

5,000,000

اسم المقاول

دراسةوتصميم

(شهر)

12

جنسيته

مكتب الخبراء المميزون
لإلستشارات الهندسية

مدة العقد

12,000,000

الموقع

جدة

سعودي

نسبة التنفيذ
()%

0%

قيمة العقد
(ريال)

4,350,000

تاريخ الترسية

1436 /1 /26هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء المشروع

1437 /4 /10هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة االمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
اسم المشروع:
075/000/000/0204/10/00/4
				
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد

الكمبيوتر واإلتصاالت

الدولي

تاريخ توقيع العقد

1436 /2 /18هـ

1436 /4 /13هـ

جنسيته

شركة الجريسي لخدمات

تطوير

تاريخ تسليم الموقع

5,000,000

اسم المقاول

تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة
االمنية بمطار الملك عبدالعزيز

		

مدة العقد
(شهر)

18

15,800,000

سعودي

قيمة العقد
(ريال)

14,381,301

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

جدة

3%

تاريخ الترسية

1436 /2 /18هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1437 /10 /13هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
اسم المشروع :تنفيذ و تطوير مدخل المطار الشمالي من طريق الحرمين الى صالة الحجاج مع اعادة
تأهيل مرافق نقل الحجاج و المدخل ( )17بمطار الملك عبدالعزيز
					
075/000/000/0204/16/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد

مشروع تصميم وتنفيذ وتطوير
مدخل المطار الشمالي وبوابة()17

تاريخ توقيع العقد

1435 /7 /26هـ
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130,000,000
35,000,000

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

تصميم
وانشائي
وتطوير

تاريخ تسليم الموقع

1435 /7 /26هـ

درة سبأ للمقاوالت

يمني

122,375,917

1435 /4 /27هـ

مدة العقد
(شهر)

24

الموقع

جدة

نسبة التنفيذ
()%

18%

التاريخ المتوقع إلنتهاء المشروع

1437 /8 /16هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مشروع إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من معسكر المطار إلى
			
اسم المشروع:
محطة الرفع رقم ()25
				
075/000/000/0204/14/00/4
				
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد

تطوير

1436 /2 /30هـ

تاريخ تسليم الموقع

1436 /4 /20هـ

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

مؤسسة الفال لألعمال
الميكانيكية والصناعية

إلى محطة الرفع رقم ()25

تاريخ توقيع العقد

3,000,000

اسم المقاول

مشروع إستبدال خط نقل مياه
الصرف الصحي من معسكر المطار

5,000,000

سعودي

4,989,656

1436 /2 /30هـ

واإلنشائية

مدة العقد
(شهر)

12

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

جدة

8%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1437 /4 /19هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مشروع تأمين معدات تشغيلية أمنية
075/000/000/0204/11/00/4

اسم المشروع:
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

49,000,000
10,000,00

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

مشروع تأمين معدات تشغيلية أمنية

توريد

شركة عبدالعزيز رجب
وعبداهلل سلسلة

سعودي

6,990,000

1436 /3 /6هـ
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تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1436 /3 /6هـ

 1436 /05 /28هـ

مدة العقد
(شهر)

6

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

جدة

0%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /11 /30هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
درء أخطار السيول
اسم المشروع								:
075/000/000/0246/28/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

اسم المقاول

نوعه

دار الرياض لإلستشارات

درء أخطار السيول

الهندسية

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1435 /2 /29هـ

1435 /01 /30هـ

مدة العقد
(شهر)

36

22,000,000
3,000,000

جنسيته

سعودي

قيمة العقد
(ريال)

20,842,740

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

مناطق

5%

مختلفة

تاريخ الترسية

1434 /11 /4هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1438 /01 /29هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
اسم المشروع						:
			
رقم المشروع في الميزانية:

محطات الكهرباء لمطار الملك عبدالعزيز
075/000/000/0224/23/00/4

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

894,605,000

اسم العقد

تصميم وتشييد محطة تحويل
الكهرباء حزمة ()2
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450,000,000

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

إنشائي

الشركة السعودية
لخدمات األعمال
الكهربائية والميكانيكية

سعودي

169,700,000

1435 /7 /23هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /1 /24هـ

1435 /9 /24هـ

16

مطار الملك عبدالعزيز

31.56%

1437 /5 /24هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
درء أخطار السيول
									
اسم المشروع:
075/000/000/0246/28/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

دراسة درء أخطار السيول
لـ  24مطار داخلي

نوعه

دراسة

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1435 /2 /29هـ

1435 /1 /30هـ

اسم المقاول

شركة دار الرياض لالستشارات
الهندسية

مدة العقد
(شهر)

36

الموقع

 24مطارداخلي

22,000,000
3,000,000

جنسيته

سعودي

قيمة العقد
(ريال)

20,842,740

تاريخ الترسية

1434 /11 /4هـ

نسبة التنفيذ

التاريخ المتوقع إلنتهاء

()%

المشروع

40%

1438 /2 /15هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم ( )6بمطار الملك عبدالعزيز
اسم المشروع			:
075/000/000/0204/21/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

80,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

تطوير وتوسعة الساحة رقم
( )6والمرافق التابعة لها

إنشائي

شركة المباني -مقاولون
عامون

سعودي

315,000,000

1434 /11 /19هـ

تاريخ توقيع العقد

1435 /6 /23هـ
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315,000,000

تاريخ تسليم الموقع

1435 /3 /12هـ

مدة العقد
(شهر)

36

الموقع

مطار الملك عبدالعزيز

نسبة التنفيذ

التاريخ المتوقع إلنتهاء

()%

المشروع

9.95%

1438 /3 /12هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
إنشاء مجمع مباني الهيئة العامة للطيران المدني
075/000/000/0226/02/00/4

					
اسم المشروع:
			
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

إنشاء مبنى الهيئة
العامة للطيران المدني

تاريخ توقيع العقد

تحت اإلجراء

381,000,000
100,000,000

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

إنشائي

مؤسسة بن دايل للمقاوالت

سعودي

380,622,659

1435 /12 /21هـ

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /3 /7هـ

30

مطار الملك عبدالعزيز

0%

1438 /9 /7هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
		

إستبدال معدات التفتيش األمني للمسافرين والموظفين
				
اسم المشروع:
والعفش بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
					
075/000/000/0209/35/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

20,000,000
7,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

إإستبدال معدات التفتيش األمني للمسافرين
والموظفين والعفش بمطار الملك خالد
الدولي (ر -076-14-سي )0 -

معدات

شركة عبدالعزيز رجب
وعبداهلل سلسلة
وشركاهم

سعودي

18.140,00

1435 /9 /25هـ

تاريخ توقيع العقد

1436 /02 /19هـ
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تاريخ تسليم الموقع

1435 /11 /16هـ

مدة العقد
(شهر)

12

الموقع

مطار الملك خالد

نسبة التنفيذ

التاريخ المتوقع إلنتهاء

()%

المشروع

30%

1436 /11 /15هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
أعمال السفلته والرصف واالنارة للطرق بمطار الملك خالد الدولي
			
اسم المشروع:
075/000/000/0209/33/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

أعمال السفلته والرصف واالنارة للطرق بمطار
الملك خالد الدولي إصالح وإعادة سفلتة
الطرقات للحي السكني  -المرحلة األولى

انشاءات

50,000,000
0

اسم المقاول

عصام قباني لالنشاءات
والتجارة

جنسيته

سعودي

قيمة العقد
(ريال)

10,814,00

تاريخ الترسية

1436 /2 /18هـ

ر-087-14-يك 0 -

تاريخ توقيع العقد

1436 /02 /18هـ

تاريخ تسليم الموقع

1436 /4 /15هـ

مدة العقد
(شهر)

10

الموقع

مطار الملك خالد

نسبة التنفيذ

التاريخ المتوقع إلنتهاء

()%

المشروع

0%

1437 /02 /15هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
استبدال بالط السيراميك برخام بالصاالت التجارية لمطار الملك خالد الدولي
		
اسم المشروع:
075/000/000/0209/45/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

15,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

إستبدال السيراميك بالرخام الطبيعي في
صاالت القدوم  /المناطق المحظورة

انشاءات

شركة محمد علي الكبريش

سعودي

6,882,080

1436 /2 /8هـ

تاريخ توقيع العقد

1436 /3 /15هـ
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30,000,000

تاريخ تسليم الموقع

لم يتم التسليم

مدة العقد
(شهر)

8

الموقع

مطار الملك خالد

نسبة التنفيذ

التاريخ المتوقع إلنتهاء

()%

المشروع

0%

1437 /11 /15

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
إعادة تأهيل المرافق والوحدات السكنية بسكن العوائل والعزاب
			
اسم المشروع:
075/000/000/0209/54/00/4
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

30,000,000
3,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

مشروع تطوير وتأهيل المركز
الترفيهي بالحي السكني بالمطار

انشاءات

شركة مهجع للمقاوالت
العامة

سعودي

499.460

تعميد مباشر

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

1435 /11 /27هـ

 50يوما

مطار الملك خالد

100%

1435 /12 /4هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /01/17هـ

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

تطوير وتحسين دورات المياه في
منطقة المجمع التجاري بالحي
السكني بالمطار

انشاءات

مؤسسة بيت الباحة
للمقاوالت

سعودي

467،000

تعميد مباشر

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /12 /4هـ

1435 /12 /01هـ

 45يوما

مطار الملك خالد

100%

1436 /01 /09هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
إستبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآللي بمطار الملك خالد
				
اسم المشروع:
075/000/000/0209/05/00/4
				
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):
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35،000،000
15,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ الترسية

إستبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآللي
بمطار الملك خالد

انشاءات

شركة الحاج عبداهلل
علي رضا وشركاه
جنتك

سعودي

2494000

1434 /12 /19

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /2 /21هـ

1435 /3 /5هـ

18

مطار الملك خالد

60%

1436 /9 /5هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
إنشاء مطار الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بجازان
075/000/000/0157/15/00/4

						
اسم المشروع:
				
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
				
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

إنشاء مطار الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز بجازان

إنشائي

تحالف شركة سفاري
والشركة السعودية اللبنانية
وشركة ناصر هزاع السبيعي
وإخوانه

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1436 /1 /26هـ

1436 /2 /1هـ

مدة العقد
(شهر)

 42شهر

2,574,000,000
102,414,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

سعودي

2,568,501,718

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

جازان

0%

تاريخ الترسية

1435 /7 /14هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

 1439 /8 /1هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
تطوير مطار عرعر مع التصاميم
			
				
اسم المشروع:
075/000/000/0218/00/00/4
				
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
				
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):
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307,112,000
100,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

مشروع تطوير مطار عرعر

إنشائي

شركة الجودة للمقاوالت

سعودي

302,421,821

1435 /7 /14هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

تحت اإلجراء

1435 /8 /27هـ

مدة العقد
(شهر)

36

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

عرعر

2.42%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1438 /8 /27هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
				
اسم المشروع:

االحتياجات االمنية العاجلة من السياج والحواجز الخرسانية وأجهزة 		

المراقبة بالمطارات الداخلية
					
075/000/000/0246/11/00/04
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

االحتياجات االمنية العاجلة
من السياج والحواجز
الخرسانية وأجهزة المراقبة
بالمطارات الداخلية المرحلة
الثالثة

إنشائي

109,116,000
35,000,000

اسم المقاول

شركة الظاهري

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

16,451,820

سعودي

تاريخ الترسية

1435 /03 /06هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /05 /15هـ

1435 /06 /10هـ

24

مناطق
مختلفة

25%

1437 /06 /09هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك أعمال المباني مع االشراف
075/000/000/0155/00/00/4

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) 			 :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

308,854,000
25,000,000
0

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

استكمال تطوير مطار األمير
سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

إنشائي

شركة السمان

سعودي

49,995,731.76

1435 /12 /21هـ
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تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /03 /20هـ

1436 /03 /27هـ

24

تبوك

5%

1438 /04 /08هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
االحتياجات االمنية العاجلة من السياج والحواجز
الخرسانية وأجهزة المراقبة بالمطارات الداخلية
075/000/000/0246/11/00/04

					
اسم المشروع:
						
		
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) 			 :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

االحتياجات االمنية العاجلة
من السياج والحواجز
الخرسانية وأجهزة المراقبة
بالمطارات الداخلية المرحلة
الرابعة

الكتروني

اسم المقاول

المجال سيد الخدمات

جنسيته

109,116,000
35,000,000
0

قيمة العقد (ريال)

40,435,960

سعودي

تاريخ الترسية

1435 /09 /25هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /12 /29هـ

1436 /02 /26هـ

17

مناطق مختلفة

5%

1437 /07 /02هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
إنشاء وتطوير مباني األرصاد في بعض المباني الداخلية
075/000/000/0246/02/00/04
		

		
اسم المشروع		:
		
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) 			 :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

39,472,000
5,963,000
0

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

تطوير وإنشاء مباني األرصاد
بمطار أبها

إنشائي

عبر السعودية

سعودي

7,175,068

1435 /08 /07هـ
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تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /01 /12هـ

1436 /02 /15هـ

24

أبها

5%

1438 /01 /08هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية
075/000/000/0246/17/00/04

اسم المشروع			:
		
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) 			 :
		
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

104,959,000
20,000,000
0

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

استبدال مولدات الطاقة
القديمة للمطارات الداخلية
المرحلة الثانية

كهربائي

الخضري

سعودي

50,289,554

1435 /11 /12هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /01 /24هـ

1436 /03 /13هـ

24

مناطق
مختلفة

5%

1438 /03 /12هـ

89

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
تحديد حرم األراضي مع الرفع المساحي
075/000/000/0246/30/00/04

				
اسم المشروع:
			
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):
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اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

تحديد حرم األراضي مع الرفع
المساحي

تصاميم

زكي فارسي

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1435 /08 /11هـ

1435 /08 /21هـ

مدة العقد
(شهر)

24

50,000,000
5,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

سعودي

28,934,749

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

مناطق مختلفة

25%

تاريخ الترسية

1435 /06 /23هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1437 /09 /13هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
المشروع الوطني المتكامل ألمن وحماية المطارات
075/000/000/0172/08/00/4

			
اسم المشروع:
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

تحديث وتجهيز وثائق تنفيذ المشروع
الوطني المتكامل ألمن وحماية
المطارات (المرحلة االستشارية)

استشارات

ADPI

1,500,000,000
400,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

فرنسي

23,000,000

تاريخ الترسية

1435 /05 /08هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /05 /08هـ

1435 /8 /3هـ

18

كافة مطارات
المملكة

60%

1437 /02 /3هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
			
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب االلي
075/000/000/0261/01/00/4

		

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

نظام البصمة والبطاقات الذكية
( المرحلة االولى )

إنشائي

شركة المعالم الدولية

108,610,000
25,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

سعودي

542,000

تاريخ الترسية

1435 /03 /07هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /02 /28هـ

1435 /03 /07هـ

3

المركز الرئيسي
والمباني المحيطة
به

100%

تم االنتهاء وجاري تسليمه
للجهات المعنية في
الهيئة
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
			
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب االلي
075/000/000/0261/01/00/4

		

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

تأمين وتوريد شاشات فيديو حائطية
في مطار الملك خالد

إنشائي

المنظومة األساسية
المحدودة

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1435 /09 /10هـ

1435 /09 /10هـ

مدة العقد
(شهر)

 120يوم

108,610,000
25,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

866,154

سعودي

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

مطار الملك خالد

50%

تاريخ الترسية

1435 /09 /10هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /01 /10هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
			
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب االلي
075/000/000/0261/01/00/4

		

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

مشروع طلب تعديالت وإضافات على
نظام التصاريح ونشرها على الويب

إنشائي

الوطنية لنظم الكمبيوتر

تاريخ توقيع العقد

1435 /11 /23هـ
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108,610,000
25,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

848,000

سعودي

تاريخ الترسية

تأمين مباشر

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /11 /23هـ

 180يوم

تقنية المعلومات
المركز الرئيسي

1%

1436 /05 /30هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب االلي
075/000/000/0261/01/00/4

			
اسم المشروع:
				
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

توريد نظام ادراة الرخص

إنشائي

إجادة

تاريخ توقيع العقد

1435 /11 /02هـ

108,610,000
25,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

سعودي

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

1435 /12 /25هـ

 56يوم

مطار الملك عبدالعزيز
تقنية المعلومات
المركز الرئيسي

951,260

تاريخ الترسية

1435 /11 /09هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
نسبة التنفيذ ()%
المشروع

90%

1436 /03 /19هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
تطوير قاعدة البيانات بمطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين
075/000/000/0261/26/00/4

			
اسم المشروع:
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

تطوير قاعدة البيانات بمطاري الملك
خالد والملك فهد الدوليين

إنشائي

الشركة السعودية
لتكنولوجيا المعلومات
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تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1435 /08 /21هـ

1438 /07 /12هـ

مدة العقد
(شهر)

 3سنوات

35,500,000
2,000,000

جنسيته قيمة العقد (ريال)

سعودي

35,000,000

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

مطار الملك خالد

8%

والملك فهد

تاريخ الترسية

1435 /05 /08هـ

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1438 /07 /11هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
توريد التراخيص والدعم الفني لمايكروسوفت
075/000/000/0261/10/00/4

			
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

مشروع توريد وتراخيص
الدعم الفني وتجديد اتفاقية
مايكروسوفت لكبارالعمالء
وملحقاته

إنشائي

اسم المقاول

جنسيته

الشركة السعودية
للحاسبات
االلكترونية
المحدودة

سعودي

36,748,000
5,000,000

قيمة العقد (ريال)

34,117,547

تاريخ الترسية

1435 /03 /01هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /04 /12هـ

1435 /04 /02هـ

 90يوم

جميع
المناطق
بالمملكة

100%

1435 /07 /02هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
			

			
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

نظام المساعدات المالحية
075/000/000/0266/18/00/4

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
					
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

نوعه

نظام المساعدات المالحية

تركيب

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

شركة تاليس

اجنبية
مسجلة في
المملكة

39,964,880

انترناشينول العربية
السعودية

40,000,000
2,500,000

تاريخ الترسية

1434 /09 /13هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /07/02هـ

1434 /11 /10هـ

24

مواقع
مختلفة

40%

1436 /11 /10هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
االنظمة الرادارية لتجنيب الطائرات االصطدام بالطيور
075/000/000/0266/24/00/4

			
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
					
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال) :
			
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

8.000.000
3.000.000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

االنظمة الرادارية لتجنيب
الطائرات االصطدام بالطيور

تركيب

مؤسسة ردهان

سعودية

8,000,000

1435 /3 /21هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ ()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1435 /5 /18هـ

1435 /4 /10هـ

24

جازان

25%

1437 /4 /9هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
صيانة المعدات واألجهزة المالحية الجوية خدمات المالحة الجوية ()2
			
اسم المشروع:
075/000/000/203/12/00/3
		
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال)				:
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

نوعه

اسم العقد
برنامج خدمات المالحة
الجوية ( )2صيانة المعدات
واألجهزة المالحية الجوية

744,000,000
148,800,000

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

شركة زهران
للصيانة والتشغيل

سعودية

744,000,000

1435 /10 /9هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

1436 /2 /1هـ

1435 /10 /21هـ

60

مواقع مختلفة

7,5 %

1440 /12 /14هـ

100

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
خدمات استشارية لتحول قطاع خدمات المالحة الجوية الى شركة
075/000/000/0277/00/4

اسم المشروع:
رقم المشروع في الميزانية:

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

25,000,0000
8,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

خدمات استشارية لتحويل
قطاع خدمات المالحة الجوية
الى شركة

استشاري

شركة برايس وتر
هاوس كوبرز

سعودية

13,878,692

1435 /5 /8هـ

تاريخ توقيع
العقد

1435 /6 /15هـ

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد
(شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع إلنتهاء
المشروع

10

قطاع المالحة الجوية
جدة

60%

 1437 /4 /23هـ
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نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
مركز االقتراب اآللي بمطار ابها
075 /000 /000 /0274 /01 /00 /4

اسم المشروع:
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

اسم العقد

مركز االقتراب اآللي
بمطار ابها

تاريخ توقيع العقد

1436 /05 /19هـ
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35,000,000
10,000,000

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

تركيب

شركة تاج النظم
لالتصاالت وتقنية
المعلومات

سعودية

24,839,040

1436 /3 /9هـ

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

1436 /4 /15هـ

 36شهر

ابها

5%

1439 /4 /14هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
التجديدات والتحسينات بالمطار ( المشاريع الطارئة السريعة للتشغيل التجاري)
اسم المشروع:
075 /000 /000 /0149 /83 /00 /4
رقم المشروع في الميزانية:
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

37,000,000
5,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

توريد مستلزمات تأهيل دورات
مياه النساء

تطويري

مؤسسة إتحاد
داماس العالمي

سعودي

184.161

1435 /09 /25هـ

تاريخ توقيع العقد تاريخ تسليم الموقع

1435 /09 /21هـ

1435 /09 /21هـ

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

3

مطار الملك فهد

100%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

تنظيم حركة الركاب

تشغيلي

مصنع جواهر
العالمي

سعودي

290,950

1435 /04 /27هـ

تاريخ توقيع العقد تاريخ تسليم الموقع

1435 /03 /07هـ

1435 /03 /07هـ

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

3

مطار الملك فهد

100%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

أعمال إعادة تأهيل
دورة مياه النساء

تطويري

مؤسسة إتحاد
داماس العالمي

سعودي

249,790

1436 /01 /12هـ

تاريخ توقيع العقد تاريخ تسليم الموقع

1436 /01 /14هـ

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

4

مطار الملك فهد

30%

1436 /5 /14هـ
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اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

تصميم وتوريد أكشاك دليل
الكتروني تفاعلي

تشغيلي

شركة تمام
لإللكترونيات

سعودي

670,000

1435 /11 /08هـ

تاريخ توقيع العقد

1435 /11 /08هـ

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

1435 /11 /26هـ

4

مطار الملك فهد

75%

1436 /3 /28هـ

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

خدمات اإلقصاء لجودة
الخدمات 2015 - 2014

جودة

مؤسسة صدى
السعودية

سعودي

110,000

1436 /01 /13هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1436 /01 /13هـ

مدة العقد (شهر)

الموقع

12

مطار الملك فهد

1437 /01 /12هـ

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

خدمات مراقبة فاعلية
الخدمات 2015 - 2014

جودة

مؤسسة صدى
السعودية

سعودي

130,000

1436 /01 /13هـ

تاريخ توقيع العقد

تاريخ تسليم الموقع

1436 /01 /13هـ

اسم العقد

نوعه

إعداد تأهيل وحدات التبريد
المركزي للصالة الملكية
واستبدال وحدتي التبريد ببرج
المراقبة

تشغيلي

تاريخ توقيع العقد

1436 /01 /10هـ
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نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

نسبة التنفيذ
()%

مدة العقد (شهر)

الموقع

12

مطار الملك فهد

اسم المقاول

جنسيته

شركة دلة عبر البالد
العربية

سعودي

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع
1437 /01 /12هـ

قيمة العقد (ريال)

6,979,900

تاريخ الترسية

1435 /09 /20هـ

تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

1435 /11 /19هـ

 354يوم

مطار الملك فهد

30%

1436 /11 /23هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
استبدال سور حرم المطار بسور خرساني ووضع بوابة على المدخل الجنوبي الشرقي
اسم المشروع:
075 /000 /000 /0149 /84 /00 /4
رقم المشروع في الميزانية
التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

32,000,000
12,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

استبدال سور حرم
المطار بسور خرساني
ووضع بوابة على المدخل
الجنوبي الشرقي

أمن وسالمة
وحماية
ممتلكات

مؤسسة الخلود
التجارية للمقاوالت

سعودي

تاريخ توقيع العقد تاريخ تسليم الموقع

1435 /11 /16هـ

1436 /02/03هـ

قيمة العقد (ريال)

32,000,000

تاريخ الترسية

1435 /11 /16هـ

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

 354يوم

مطار الملك فهد

15%

1437 /02/02هـ

105

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
اسم المشروع:
		
رقم المشروع في الميزانية

استبدال أعمدة اإلنارة بالمطار وتركيب عدادات الحي السكني
075 /000 /000 /0149 /91 /00 /4

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

12,000,000
5,000,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

استبدال أعمدة اإلنارة
بالمطار وتركيب عدادات
الحي السكني

للسالمة مع
الترشيد

شركة سيحان
الزهراني واوالده
المحدودة

سعودي

11,999,992

1436 /02 /18هـ

تاريخ توقيع العقد

1436 /4 /30هـ
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تاريخ تسليم الموقع

مدة العقد (شهر)

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

التاريخ المتوقع
إلنتهاء المشروع

1436 /4 /20هـ

23

مطار الملك فهد

0%

1438 /4 /11هـ

نموذج رقم ()3
عقود المشاريع الموقعة وسير العمل فيها
للعام المالي 1436/1435هـ
تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية بمبنى صالة المسافرين
075 /000 /000 /0149 /52 /00 /4

اسم المشروع:
رقم المشروع في الميزانية

التكلفة اإلجمالية للمشروع في الميزانية(ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الدولة للعام (ريال):
المعتمد للمشروع في ميزانية الجهة للعام (ريال):

34,682,000
14,682,000

اسم العقد

نوعه

اسم المقاول

جنسيته

قيمة العقد (ريال)

تاريخ الترسية

تعديل صالتي الوصول
والمغادرة الدولية بمبنى صالة
المسافرين

تشغيلي

شركة الجودة
للمقاوالت

سعودي

34,682,000

1436/02/18هـ

تاريخ توقيع العقد

1436/05/10هـ

تاريخ تسليم

مدة العقد

الموقع

(شهر)

1436/05/10هـ

30

التاريخ المتوقع

الموقع

نسبة التنفيذ
()%

إلنتهاء المشروع

مطار الملك فهد

0%

1439/11/8هـ
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المشرو عات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية
 5/2المشرو عات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية
نموذج رقم ((4
المشروعات و البرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ
بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطويرالمطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

المتطلبات األمنية للمطار

المتطلبات األمنية للمطار (المرحلةالثانية(

اسم المشروع:

075/000/000/0204/01/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

6,620,000

89,501,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/03/01هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1435/6/01هـ

0

0

6,620,000

24,988,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
		
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع المتطلبات االمنية المرحلة االولى

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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مشاريع متعددة
في انتظار ترسية مشروع البوابة االمنية رقم ((10

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

التجديدات والتحسينات بمطار الملك عبد
العزيز الدولي

اسم المشروع:

التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار

التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار
075 /000/000/0204/02/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

48,530,000

945,692,000

الدولة

من إيرادات الهيئة

0

30,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/3/1هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/6/01هـ

0

67,577,000

48,530,000

868,696,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,ضمن مشاريع التجديدات و التحسينات العاجلة بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

مشاريع متعددة
ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

التجديدات والتحسينات العاجلة بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات
الساحة بالمطار

تجديد وتحسين مباني ومرافق عمليات
الساحة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
075/000/000/0204/02/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

4,000,000

945,692,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

ضمن المعتمد لبرنامج التجديدات والتحسينات
العاجلة بالمطار

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/3/1هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1435/6/01هـ

0

67,577,000

4,040,000

868,696,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع 1433/1432هـ-
1434/1433هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم ،مشروع ضمن مشاريع التجديدات والتحسينات العاجلة بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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مشاريع متعدده
اليوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية بمطار الملك
)عبدالعزيز الدولي (المرحلة األولى

إستبدال شبكة كابالت وأنظمة توزيع
الطاقة الكهربائية بمطار الملك
اسم المشروع:
عبدالعزيز

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

جهد (13.8ك.ف) (4,16ك.ف)
075/000/000/0204/02/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

إستبدال كوابل الضغط المتوسط الضرورية

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

32,800,000

191,192,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

30,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /02 /19هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434 /03 /30هـ

0

9,128,000

32,800,000

112,991,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الثالث ـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

أعمال التجديدات والتحسينات بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابالت
وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار
)الملك عبدالعزيز الدولي (المرحلة الثانية

إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابالت
وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بالمطار
)(المرحلة الثانية

إعادة تأهيل وإستبدال شبكة كابالت
وأنظمة توزيع الطاقة الكهربائية بالمطار
)(المرحلة الثانية

اسم المشروع:

075/000/000/0204/04/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

60,000,000

191,192,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

30,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/08/19هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1435/3/28هـ

0

9,128,000

60,000,000

112,991,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الثالث

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم ،مشاريع التجديدات والتحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :

100 %

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

نظام جمع المياه الجوفية بالمطار
وتصريفها إلى البحر

075/000/000/0204/05/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

نظام جمع المياه الجوفية بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي وتصريفها إلى البحر

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

22,400,000

33,400,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430/3/1هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1435/06/1هـ

0

0

22,400,000

0

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
جاري التنسيق ليتم ادراج المشروع ضمن مشروع التطوير
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

الترميمات والتعديالت بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

الترميمات والتعديالت بمطار الملك
عبدالعزيز الدولي

إستبدال أعمدة إنارة الطرق بالصالة الشمالية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

075/000/000/0204/07/00/4

رقم المشروع:

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

مشروع رئيسي مستمر يشمل مشروع إستبدال
أعمدة إنارة الطرق بالصالة الشمالية بالمطار

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

8,040,000

123,016,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/09/04هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434/03/30هـ

0

0

8,040,000

111,707,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

أعمال التجديدات والتحسينات بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة
اسم المشروع:
األمنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

تحديث نظام شبكة دوائر المراقبة األمنية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
075/000/000/0204/10/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000

15,800,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436/4/13هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1437/10/13هـ

0

0

5,000,000

0

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

3%
اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ
بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تأمين المعدات والتحسينات التشغيلية
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

تأمين المعدات والسيارات والتحسينات
التشغيلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
075/000/000/0204/11/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

49,000,000

49,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

10,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

16,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

16,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

49,000,000

0

تنفيذ المشروع
الهدف المحدد للعام:

1432/1431هـ -
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  .مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
تم تقسيم المشروع الى اربعة مشاريع منفصلة تأمين معدات تشغيلية أمنية( تمت
ترسيته)  /تأمين سيارات تشغيلية ( في مرحلة الترسية)  /تأمين معدات متنوعة (في
)مرحلة الطرح)  /تأمين أجهزة القياس (مرحلة الطرح

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحسين الطرق الداخلية المؤدية إلى مرافق
الخدمات المساندة بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

075/000/000/0204/12/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحسين الطرق الداخلية والجسور
المؤدية إلى مرافق الخدمات المساندة
بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

10,000,000

15,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

4,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

10,000,000

0

الهدف المحدد للعام :تنفيذ المشروع 1432/1431هـ1435/1434-هـ

ترسية المشروع

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت إجراء الترسية
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إنشاء سور خرساني أمني جديد على
طول إمتداد حدود مطار الملك عبدالعزيز
الدولي مع البوابات الالزمة

إنشاء سور خرساني أمني بإمتداد حدود
مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع البوابات
075/000/000/0204/13/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

30,000,000

30,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

6,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

6,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

30,000,000

0

الهدف المحدد للعام:

1432/1431هـ -
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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10,000,000

ترسية المشروع

0%
تحت إجراء الترسية

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من إستبدال خط نقل مياه الصرف الصحي من
اسم المشروع :معسكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى معسكر مطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى
محطة الرفع رقم ( )25بالمطار
محطة الرفع رقم ( )25بالمطار
075/000/000/0204/14/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000

5,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436/4/20هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1437/4/20هـ

0

0

5,000,000

0

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

1432/1431هـ -
1433/1432هـ

استكمال المشروع

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

8%
تم ترسية المشروع و جاري البدء بالعمل
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إعادة تأهيل مبنى المستودعات واإلمدادات إعادة تأهيل مبنى المستودعات واإلمدادات
رقم ( )223بمطار الملك عبدالعزيز الدولي رقم ( )223بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
075/000/000/0204/15/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

3,820,000

7,820,000

الدولة

من إيرادات الهيئة

0

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/8/12هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1436/8/12هـ

0

0

3,820,000

0

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1433/1432هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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40%
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم 6
بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

توسعة ساحة وقوف الطائرات رقم ()6
بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

075 /000 /000 /0204 /21 /00 /4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

جديد

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

315,000,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

80,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435 /3 /11هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1438 /3 /12هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

53,550,000

الهدف المحدد للعام:

ذات األولوية الثانية

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مكة المكرمة ــــ جدة ــــ مطار الملك عبدالعزيز

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

9.95%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

التجديدات والتحسينات بالمطار لغرض
التشغيل التجاري

رقم المشروع:

075 /000 /000 /0204 /23 /00 /4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

196,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

1,535,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم  ,مشاريع التجديدات و التحسينات بالمطار

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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مشروع متعدد
مشروع متعدد  ،تم تنفيذ مشروعين بنسية  ، 100%وباقي مشروعين تحت الطرح

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

الدراسات واستطالع الرأي لتطوير بمطار
الملك عبدالعزيز الدولي

الدراسات و استطالع الرأي
075 /000 /000 /0226 /11 /00 /4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

6,000,000

6,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

2,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432 /1431هـ

1433 /3 /5هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434 /1433هـ

1434 /2 /15هـ

0

1,840,000

6,000,000

3,761,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع 1432 /1431هـ

استكمال المشروع

1434 /1433-هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

80%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة  :دراسات إستشارية متعددة تم اإلنتهاء من بعضها  100%وباقي دراسة جاري العمل عليها
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تحسين نظام التكييف بصاالت السفر
بالمطار

رقم المشروع:

075 /000 /000 /0204 /25 /00 /4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

17,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

تم تنفيذ المشروع عن طريق ادارة الصيانة العامة و المرافق بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
عن طريق برنامج الصيانة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية
اآللية للضغط للمرفق رقم ( )3بالمطار

رقم المشروع:

075/000/000/0204/26/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

34,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

7,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم الغاء المشروع
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال لوحات التحكم الكهربائية
باألجهزة الميكانيكية بمرافق المطار
(المرحلة األولى)

رقم المشروع:

075/000/000/0204/27/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,500,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,400,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

تم الغاء المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

استبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهليون) بالمطار

رقم المشروع:

075/000/000/0204/28/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

18,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/3/01هـ
1437هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

استكمال المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تمت ترسية المشروع و جاري البدء بتنفيذه
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بيانات المشروع

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة

في الميزانية

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

اإلدارة واإلشراف للمرحلة األولى
اسم المشروع:

لمشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز
الدولي

075/000/000/0224/01/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

اإلدارة واإلشراف للمرحلة األولى

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

166,640,000

740,047,000
إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

77,757,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1428/2/13هـ

1428/2/13هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1437/4/13هـ

0

77,757,000

166,640,000

754,734,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

استكمال المشروع في العام الثالث

منطقة مكة المكرمة  ,جدة  ,مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:

تطويرالمطارات

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم المشروع:

الجزء األول من المرحلة األولى من مشروع
تطوير المطار (مرافق جانب الطيران )

075/000/000/0224/02/00/4

رقم المشروع:

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

الجزء األول من المرحلة األولى من تطوير
المطار
(مرافق جانب الطيران )

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

في الميزانية

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

146,080,000

1,502,144,000
إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

130,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1428/ 1427هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1436/1435هـ

0

98,795,000

146,080,000

1,448,713,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

استكمال المشروع في العام الثالث
منطقة مكة المكرمة  ,جدة  ,مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

88.05%
أسباب تدني نسبة اإلنجاز :إستمرار التفاوض مع المقاول لفترة دون التوصل إلتفاق على
أسعار بعض األعمال اإلضافية .حذف بعض األعمال من العقد.
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في الخطة

في الميزانية

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة

الجزء الثاني من المرحلة األولى من مشروع
تطويرمطار الملك عبدالعزيز الدولي (جانب
صالة السفر و مرافقها)

الجزء الثاني من المرحلة األولى من مشروع
التطوير (جانب صالة السفر ومرافقها)

اسم المشروع:

075/000/000/0224/06/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

1,477,000,000

1,110,105,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

193,569,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1429/5/19هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1433/12/22هـ

0

47,435,000

1,477,000,000

963,970,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

إنجاز المشروع في المدة المحددة

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:
تقدم سير العمل :

 12.5%خالل العام ( 100%تراكمي)

عقد مشروع مبنى الطيران الخاص/مبنى سالمة الطيران والمقاييس/مبنى حظائر الكالب
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
مع التصاميم/مبنى الخطوط الجوية العربية السعودية
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:
تأهيل نظام  HZ 400في الساحات رقم  2-1بمطار
اسم المشروع:
الملك عبدالعزيز الدولي

تأهيل نظام  HZ 400في الساحات
رقم 2-1بمطار الملك عبدالعزيز الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0224/ 17/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

20,000,000

40,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/05/17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1435/8/7هـ

0

0

20,000,000

16,754,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل
العام (ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على
المشروع حتى (ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة /
المحافظة  /المدينة  /المركز):
هل يعتمد المشروع على مشاريع
أخرى؟:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

ال

تقدم سير العمل :

100 %

معوقات تنفيذ المشروع والحلول
المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة

تطوير مطار الملك عبد العزيز بجدة

محطات الكهرباء بمطار الملك عبد العزيز
الدولي

محطات الكهرباء بمطار الملك عبد العزيز

اسم المشروع:

075/000/000/0224/23/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

200,000,000

852,005,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

450,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/09/24هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1437/01/24هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

292,238,000

200,000,000

569,271,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الخامس

إنجاز المشروع

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:

في الميزانية

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي
مظلة التأمين بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

مظلة التأمين

075/000/000/0224/26/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

120,000,000

120,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

43,000,000

1,270,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/5/2هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1436/5/2هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

43,000,000

26,351,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

120,000,000

106,851,000

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

إنجاز المشروع في المدة المحددة

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ,جدة  ,مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

92.36%
اليوجد

133

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي

برج مراقبة جوية بمطار الملك عبدالعزيز
الدولي

مجمع الصاالت وبرج المراقبة الجوية
والخدمات المساندة(المرحلة األولى)

اسم المشروع:

075/000/000/0224/30/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجماليتكاليفالمشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

250,000,000

11,986,000,000
إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

50,000,000

3000,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/2/7هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1436/4/24هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

50,000,000

3,700,000,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

250,000,000

9,824,520,000

الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام
الخامس

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ,جدة  ,مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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63.23%
بناء على طلب عدد من
طلب بعض األعمال اإلضافية وإصدار عدد من األوامر التغييرية ً
.الجهات ذات الصلة ،نقص أعداد العمالة بالمشروع عما كان مخطط له

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي :

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي :
تم دمج مجموعة من المشاريع بمطار
في
الملك عبدالعزيز الدولي في الخطة
ساحات و ممرات الطيران و األنفاق و الجسور
األنفاق
مشروع ساحات و ممرات الطيران و
و مراكز المنافع و البنية التحتية و مركز نقل
اسم المشروع :
و الجسور و مراكز المنافع و البنية التحتية
و مركز نقل الركاب و الخدمات المساندة الركاب و الخدمات المساندة -المرحلة األولى
المرحلة األولى
رقم المشروع :

075/000/000/0224/40/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ( :

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال( :

15,125,000,000

مصادر التمويل :

إصدار صكوك تسدد من اإليرادات

المعتمد لهذا العام (ريال(:

4,111,815,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع :

 1432/02/07هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع :

 1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

4,161,874,000

الهدف المحدد للعام( :

0

12,281,388,000

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ :

نعم ( محطات الكهرباء بمطار الملك عبدالعزيز )

تقدم سير العمل :

63%

 -طلب بعض االعمال االضافية

 -تمت التوصية بتمديد عقد المقاول لمدة عام

معوقات تنفيذ المشروع

 -اصدار عدد من اوامر التغيير

 -يجري توجيه المقاول للتغلب على النقص في العمالة

والحلول المقترحة :

 -نقص أعداد العمالة عما كان مخططا له.

 -التنسيق بين مقاولي الباطن.

 إكتشاف تسرب للوقود مما أوقفأعمال تمديد شبكات الخدمات.

 -يجري دراسة وسائل و/أو التغلب على تسرب الوقود.
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تركيب نظام مراقبة بالكاميرات لألغراض
األمنية

تركيب نظام مراقبة بالكاميرات لألغراض
األمنية

075/000/000/0209/1/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

320,000

20,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1428/4/12هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430/12/27هـ

0

0

320,000

11,907,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تحديث نظام التحكم والمراقبة

رقم المشروع:

075/000/000/0209/02/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

34,944,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1426/8/29هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1430/12/27هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

34,470,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار
الملك خالد الدولي

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية بمطار
الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/03/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجماليتكاليفالمشروع (ريال):

8,760,000

251,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

30,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1427/10/18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1429/7/6هـ

0

0

8,760,000

1,500,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
توسعة أحواض تجميع مياه الصرف بمطار
الملك خالد الدولي

توسعة أحواض تجميع مياه الصرف بمطار
اسم المشروع:
الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/04/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

3,500,000

8,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/2/7هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436/1/12هـ

0

6,842,00

3,500,000

6,842,00

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآللي
بمطار الملك خالد الدولي

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآللي
بمطار الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/05/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجماليتكاليفالمشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

31,000,000

35,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

11.000.000

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/3/5هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1436/9/5هـ

0

3,343,000

31,000,000

3,343,000

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات
اسم المشروع:
بمطار الملك خالد الدولي
بمطار الملك خالد الدولي
075/000/000/0209/07/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

7,000,000

14,846,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

2,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1428/7/18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1429/10/18هـ

0

2,000,000

7,000,000

14,796,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش
واألمتعة بمطار الملك خالد الدولي

أجهزة أمنية لتفتيش السيارات والعفش
واألمتعة بمطار الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/08/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

13,000,000

27,973,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/12/23هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1432/12/23هـ

0

0

13,000,000

27,248,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

ربط كهرباء محطة المنطقة الصناعية
بمحطة مطار الملك خالد الدولي

ربط كهرباء محطة المنطقة الصناعية
بمحطة مطار الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/11/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

7,000,000

10,000,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

7,000,000

0

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تم االتفاق مع الشركة السعودية المتحدة للكهرباء بأن تقوم الشركة بتغذية المطار
من مصدر آخر و تم تغيير مسمى المشروع في الميزانية إلى الخدمات االستشارية
والدعم الفني للمخطط العام التفصيلي للمطار
اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة
الطرق وإنشاء جسرين بمحاذاة الممرات
بمطار الملك خالد الدولي

إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة
الطرق بمطار الملك خالد الدولي

075 /000/000/0209/13/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

45,000,000

108,500,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
25,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

0

45,000,000

54,989,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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إعادة سفلتة ممرات الطائرات وشبكة الطرق منتهي 100%
تم دمج هذا المشروع مع عدة مشاريع تحت مسمى تطوير البنية التحتية لجانب
الطيران

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد
الدولي

التجديدات والتحسينات بمطار الملك خالد
اسم المشروع:
الدولي

075/000/000/0209/15/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

13,070,000

64,160,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
30,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1431هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

30,000,000

13,070,000

58,384,000

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

يتم تنفيذ عدة مشاريع تحت هذا البند
ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير أنظمة سيور العفش بالصاالت
التجارية والصالة الملكية بمطار الملك
خالد الدولي

تطوير أنظمة سيور العفش بالصاالت
التجارية والصالة الملكية بمطار الملك
خالد الدولي
075 /000/000/0209/16/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

70,000,000

120,000,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
20,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

0

70,000,000

0

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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5%
بدأ العمل في الصالة الدولية رقم  1سير العفش رقم  14بتاريخ 1436/3/9هـ

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
تصميم وإنشاء األعمال التكميلية وتجهيز
الصالة الرابعة (المرحلة األولى) بمطار
اسم المشروع:
الملك خالد الدولي

تصميم وإنشاء األعمال التكميلية وتجهيز
الصالة الرابعة (المرحلة األولى) بمطار
الملك خالد الدولي
075/000/000/0209/17/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

112,000,000

120,001,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
30,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

5,694,000

112,000,000

7,229,000

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تم دمج هذا المشروع مع مشروع تطوير المطار
اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
بنظام يحافظ على طبقة األوزون بمطار
الملك خالد الدولي

استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
بنظام يحافظ على طبقة األوزون بمطار
الملك خالد الدولي
075/000/000/0209/18/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

10,000,000

10,140,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430/11/22هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1431/8/22هـ

0

0

10,000,000

10,140,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تغيير الجهد الكهربائي إلى ( )220فولت
بالمطار

تطوير نظام الكهرباء األرضي المغذي
للطائرات

075/000/000/0209/20/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

6,000,000

44,993,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
5,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

6,000,000

0

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم دمجه مع عدة مشاريع معتمدة في الميزانية  1437/1436هـ بمسمى تطوير
شبكة وجهد مصادر الطاقة الكهربائية

149

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسية تدعيم وتحديث محطة الكهرباء الرئيسية
رقم ( )8002بمطار الملك خالد الدولي
رقم ( )8002بمطار الملك خالد الدولي
075/000/000/0209/21/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

8,000,000

13,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/9/7هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433/6/8هـ

0

0

8,000,000

3,858,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال وترحيل وزيادة وتوسعة كاونترات
المسافرين والبوابات واالستعالمات
وبطاقة صعود الطائرة بمطار الملك خالد
الدولي

إعادة توسعة كاونترات ترحيل الركاب
المغادرين بمطار الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/23/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

10,000,000

80,000,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
30,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

10,000,000

0

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

80%
ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد
الدولي

أجهزة التبريد المركزي بمطار الملك خالد
الدولي

075/000/000/0209/24/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

20,000,000

20,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/11/15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1435/2/12هـ

0

2,610,000

20,000,000

18,825,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة
الساحات واإلشراف عليها بمطار الملك
خالد الدولي

دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع توسعة
الساحات واإلشراف عليها بمطار الملك
خالد الدولي
075/000/000/0209/25/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

60,000,000

215,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

15,000,000

96,863,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

60,000,000

212,627,000

الهدف المحدد للعام:

72,235,000

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سير العمل :

0%

مرحلة الدراسة انتهت  ، % 100وتم إدراج المشروع ضمن مشروع تطوير وتوسعة مطار
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
الملك خالد الدولي
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات
الساحة بمطار الملك خالد الدولي

تصميم وإنشاء مركز جديد لعمليات
الساحة بمطار الملك خالد الدولي

075/000/000/0209/26/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

12,000,000

12,000,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

0

12,000,000

0

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-
1435/1434هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سير العمل :

0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

154

تم ادراج المشروع ضمن مشروع تصميم وانشاء الصالة الخامسة بالمطار
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي :

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي :
إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة إستبدال غاز الفريون بغاز يحافظ على البيئة
اسم المشروع  :وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك
وإعادة تأمين وحدات التبريد بمطار الملك
خالد الدولي
خالد الدولي
رقم المشروع :
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ( :
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

075/000/000/0209/27/00/4
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

15,000,000

15,000,000

مصادر التمويل :
المعتمد لهذا العام (ريال(:

من إيرادات الهيئة
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع :

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع :

1435/1434هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام( :
(ريال

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):

15,000,000

0

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ-
1435/1431هـ

ترسية المشروع

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟ :

ال

تقدم سير العمل :

0%

لم تتم الترسية  ،علمًا بأن المشروع تم استبدال مسماه في ميزانية  1437/1436هـ إلى
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة  :استبدال الغاليات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض وتم دعمه بمبلغ  5مليون إضافية
لتصبح ميزانيته  20مليون
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام
النداء واإلعالن مع اإلشراف بمطار الملك
خالد الدولي

دراسة وتصميم وإستبدال وتطوير نظام
النداء واإلعالن مع اإلشراف بمطار الملك
خالد الدولي
075/000/000/0209/28/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

جديد

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000

10,000,000

مصادر التمويل:
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة
2,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

0

0

5,000,000

0

تنفيذ المشروع1432/1431هـ-
1433/1432هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

156

مشروع متعدد
تم التشغيل التجريبي للنظام الجديد لإلعالنات بتاريخ 1436/6/29هـ والمرحلة
الثانية وهي الربط اآللي بنظام قاعدة بيانات عمليات المطار
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

التجديدات والتحسينات بالمطار لغرض
التشغيل التجاري

رقم المشروع:

075/000/000/0209/29/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

20,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

881,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة  :مشروع متعدد ،تم تنفيذ مشروعين بنسبة  ، 100%وباقي مشروعين تحت الطرح
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

حفر بئر جديد بعمق (2,200م) بالقرب
من البئر رقم ( )137مع كامل التجهيزات
بمطار الملك خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/30/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

35.000.000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,535,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1433/3/14هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

14

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

3,465,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

15,885,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

الخدمات المساندة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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حفر بئر جديد
تم اإلنتهاء من حفر بئر جديد بعمق (2,200م) بالقرب من البئر رقم (137
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

دراسات تصاميم واشراف مطار الملك خالد

رقم المشروع:

075/000/000/0209/31/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

15,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

486,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

486,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
عدة مشاريع في مرحلة الطرح في منافسة عامة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

أعمال السفلتة والرصف واالنارة للطرق
بمطار الملك خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/33/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

50,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

160

0%
تم الغاء المنافسة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

دراسة وتصميم وإنشاء مركز القيادة

اسم المشروع:

الثابت بمطار الملك خالد الدولي
075/000/000/0209/34/00/4

رقم المشروع:

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

20,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم الغاء المنافسة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إستبدال معدات التفتيش األمني
للمسافرين والموظفين والعفش بمطار
الملك خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/35/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

20,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

7,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435/11/16هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/11/15هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

30%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إستبدال جميع جسور الركاب في الصاالت
ومبنى الشحن بمطار الملك خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/36/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

80,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

يتم تنفيذ هذا المشروع عبر المستثمر
اليوجد

مالحظة  :تم تحويل المشروع إلى مشروع استثماري
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إستبدال نظام اإلنقاذ والسالمة بمطار
الملك خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/37/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

5,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

2,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

164

في مرحلة اعداد وثائق المنافسة
اليوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

إستبدال السجاد بأرضيات رخامية وبالط في
اسم المشروع:
الصاالت التجارية بمطار الملك خالد الدولي

إستبدال السجاد بالرخام والبورسالن
في جميع المناطق المتبقية بالمغادرة
والقدوم بالصاالت بمطار الملك خالد
الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/38/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

22,000,000

10,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1433/5/15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

1434/2/24هـ

0

0

22,000,000

8,130,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع 1434/1433هـ-
1435/1434هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تصميم وانشاء مركز قيادة دائمة ()ECC
( )PCPفي مبنى اإلدارة ( )ACIلمطار الملك
خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/39/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
لم يتم الطرح في منافسة عامة ,نظرًا الستحداث المشروع الشامل
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

انشاء مبنى لألمن والجوازات للمرحلين قرب
بوابة ساحة الطيران رقم ( )102لمطار الملك
خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/40/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

تم إدراجه ضمن مشاريع تطوير جانب الطيران
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطويرالمطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

دراسة وتصميم وتنفيذ شبكة إضافية
لتصريف السيول لمجمع الصاالت التجارية
والصاالت الملكية

اصالح الخرسانة والعزل المائي والتمديدات
وتصريف مياه السيول

075/000/000/0209/41/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

3,000,000

20,000,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
7,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

3,000,000

0

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

ترسية المشروع

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
في مرحلة اعداد وثائق المنافسة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إستبدال بالط السيراميك برخام بالصاالت
التجارية

رقم المشروع:

075/000/000/0209/45/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

15,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
مرحلة تسليم الموقع للمقاول
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي
مع التصاميم( التصميم المرجعي لمشروع
تطوير وتوسعة مطار الملك خالد الدولي )

رقم المشروع:

075/000/000/0209/46/01/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

3,100,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

إصدار صكوك تسدد من اإليرادات

مصادر التمويل:

700,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1/18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/9/21هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

60.205.000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

100,994,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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88%
تم إنجاز التصميم المرجعي لتطوير صالتي السفر ()3,4

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إنشاء صالة خامسة بمطار الملك خالد
الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/46/02/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

1,260,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

إصدار صكوك تسدد من اإليرادات

مصادر التمويل:

350,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/9/3هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/7/1هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

394,937,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

394,937,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سير العمل :

51%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديث وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار
الملك خالد الدولي

تحديث  /تطوير أدوات ومعدات فحص
لمعمل المعايرة

075/000/000/0209/47/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

جديد

تحت التنفيذ

20,000,000

3,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

5,000,000

0

20,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

2,000,000

تنفيذ المشروع 1433/1432هـ -
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
تمت الترسية  ،جاري تحديد نطاق األعمال وجداول الكميات ,المشروع بمسمى (تحديث
وتطوير قدرة مختبر المعايرة لمطار الملك خالد الدولي)

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال جهاز الكشف عن غاز النيتروجين
لمطار الملك خالد

رقم المشروع:

075/000/000/0209/48/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

7,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
في مرحلة الطرح في منافسة عامة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال نظام دانتيل ( )Dantelإلنارة المدارج
لمطار الملك خالد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0209/49/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

174

0%
تم الغاء المنافسة

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير المدارج والممرات ومواقف الطائرات
بمطار الملك خالد

رقم المشروع:

075/000/000/0209/50/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

350,000,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

100,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

2%
اليوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تصميم وتنفيذ لوحات اإلرشادية بمطار
الملك خالد

رقم المشروع:

075/000/000/0209/51/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

51,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

4,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض  ،مطار الملك خالد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
تم طلب طرح المشروع في منافسة عامة
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي

مبنى الصالة بمطار الملك فهد الدولي

075/000/000/0149/09/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

18,970,000

724,266,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

18,970,000

709,010,000

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تعديل صالتي الوصول والمغادرة الدولية
بمبنى صالة المسافرين بمطار الملك فهد
الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0149/52/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

34,682,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

14,682,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1436/05/10هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1439/11/8هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:

توسعة منطقة الجوازات للقدوم والمغادرة
الدولية

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تمت ترسية المشروع على شركة الجوده للمقاوالت في 1436/02/18هـ
يعتمد على مشروع تطوير منطقة الجوازات تنفيذ شركة (علم)
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال نظام التفتيش األمني بمطار الملك
فهد الدولي

استبدال نظام التفتيش األمني بمطار
الملك فهد الدولي

075/000/000/0149/71/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

15,000,000

59,619,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

29,619,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

0

0

15,000,000

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تمت اجراءات طرح المشروع للمنافسة العامة للمرة الرابعة وتقدم متنافس واحد فقط
بعرض أسعار .جاري التقييم المالي والفني والتعاقدي للعرض.
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

كشط األسطح اإلسفلتية للمدرجات مطار
الملك فهد الدولي

صيانة األسطح اإلسفلتية لمدرجات مطار
الملك فهد الدولي

075/000/000/0149/74/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

3,060,000

11,357,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

1,075,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/2/18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1432/10/29هـ

0

0

3,060,000

9,688,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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 100%ألعمال الصيانة للمدرج الرئيس الغربي والممرات الموصلة للمدرج مع وجود عيوب
ومالحظات  95%ألعمال الصيانة للممر الموازي للمدرج الرئيس الغربي

البدء في إجراءات إقفال العقد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآللي
بمطار الملك فهد الدولي

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآللي
بمطار الملك فهد الدولي

075/000/000/0149/76/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

10,930,000

17,928,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

10.928.000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/10/9هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434/11/01هـ

0

16,114,000

10,930,000

16,114,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تركيب نظام أمني على سياج الساحة
الجوية بمطار الملك فهد الدولي

تركيب نظام أمني على سياج الساحة
الجنوبية بمطار الملك فهد الدولي

075/000/000/0149/77/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000

10,001,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

0

5,000,000

0

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟:

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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تحت إجراءات الترسية
تم تغير مسمسى المشروع إلى ( تركيب سياج أمني إضافي مع اإلنارة وإنشاء طريق
دوريات و غرف حراسة)
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية استبدال نظام كاميرات المراقبة التلفزيونية
اسم المشروع:
بمطار الملك فهد الدولي
بمطار الملك فهد الدولي
075/000/000/0149/78/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

4,000,000

8,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

3,500,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1429/7/28هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/12/30هـ

0

0

4,000,000

3,500,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

58%
تعثر المقاول ( شركة الفروسية للتجهيز ) وانسحابه من تنفيذ باقي بنود المشروع وتم
تشكيل لجنة إلغالق العقد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إعادة تأهيل مصادر المياه بمطار الملك
فهد الدولي

إعادة تأهيل مصادر المياه بمطار الملك
فهد الدولي

075/000/000/0149/79/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

1,400,000

12,238,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

0

1,400,000

0

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

184

0%
تحت اجراءات الترسية

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار
اسم المشروع:
الملك فهد الدولي
الملك فهد الدولي
075/000/000/0149/82/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

4,330,000

14,432,000

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

2,500,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

0

0

4,330,000

0

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1433/1432هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت اجراءات الترسية

185

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال سور حرم المطار ووضع بوابة على استبدال سور حرم المطار ووضع بوابة على
المدخل الجنوبي الشرقي بمطار الملك
المدخل الجنوبي الشرقي بمطار الملك
فهد الدولي
فهد الدولي
075/000/000/0149/84/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

32,000,000

32,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

12,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1436/02/03هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1437/02/02هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

10,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

32,000,000

0

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع 1433\1432هـ-
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

186

15%
تمت ترسية المشروع على مؤسسة الخلود للتجارة والمقاوالت

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:
تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات رقم
اسم المشروع:
(  )1بمطار الملك فهد الدولي

تمديد جزء من ساحة وقوف الطائرات

رقم المشروع:

075/000/000/0149/75/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,400,000

7,400,000

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

1,000,000

0

0

5,400,000

0

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سير العمل :

0%

تم دمج هذ المشروع مع مشروعين آخرين لصلة ببعضهم تحت مشروع واحد تحت
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة  :البرنامج ( )075/000/000/149/85/00/4وبوثيقة المنافسة رقم (ش 316 00
 00س ي  )0وتم إعداد نطاق العمل
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطويرالمطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

التجديدات والتحسينات بالمطار (المشاريع
)الطارئة والسريعة للتشغيل التجاري

رقم المشروع:

075/000/000/0149/83/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

37,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

مستمر

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

مستمر

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

1,914,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

6,975,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

188

يتم تنفيذ مجموعة من المشاريع المتنوعة ويتم إكمال معظمها في الوقت المحدد
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطويرالمطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

شبكة تقاطع الممر الجوي الجنوبي بمطار
الملك فهد الدولي بالدمام

رقم المشروع:

075/000/000/0149/85/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

85,386,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

30,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت اجراءات الترسية
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال أجهزة التنظيم المستمر للتيار
المغذي إلنارة مدرجي الطيران الشرقي
والغربي لمطار الملك فهد الدولي بالدمام

رقم المشروع:

075/000/000/0149/86/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

12,500,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

190

تم دمجه مع المشروع رقم 075/000/000/0149/85/00/4
عدم كفاية التكاليف المعتمدة بالميزانية لتنفيذ المشروع

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

انشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة لمطار
الملك فهد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0149/87/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

7,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

2,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

تم اعداد وثيقة المنافسة

تم التوجيه بإضافة متطلبات اضافية لتجهيز مركز اختطاف الطائرات وغرفة العمليات
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
والتفاوض

191

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

انشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات بمطار
الملك فهد الدولي

رقم المشروع:

075/000/000/0149/88/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

192

جاري إعداد وثيقة المنافسة
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إعداد التصاميم الهندسية إلستكمال
مبنى صالة الركاب و مبنى ملتقى الممرات
بمطار الملك فهد

رقم المشروع:

075/000/000/0149/92/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

5,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم اعداد وثيقة المنافسة
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي
بمطار الملك فهد

رقم المشروع:

075/000/000/0149/93/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

8,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

8,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

194

0%
تم اعداد وثيقة المنافسة

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إعادة تأهيل األسطح الخراسانية والعوازل
المائية لمختلف مرافق مطار الملك فهد
والصالة الملكية

رقم المشروع:

075/000/000/0149/94/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

3,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

تطوير المطارات

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إستبدال موازين أمتعة الركاب في مبنى
صالة المسافرين بمطار الملك فهد

رقم المشروع:

075/000/000/0149/95/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

1,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

196

تم اعداد وثيقة المنافسة
نظام التفتيش األمني المندرج تحت البرنامج رقم
075/000/000/0149/71/00/4

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك

توحيد التردد الكهربائي بمطار تبوك

075/000/000/0155/07/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

6,412,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1434/1433هـ

 1434/1433هـ

0

0

10,000,000

4,744,000

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1434/1433هـ

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة تبوك ،تبوك

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

دراسات وتصاميم مشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

تطوير مطار الملك عبداهلل بن عبدالعزيز

اسم المشروع:

مطار الملك عبداهلل بن عبداالعزيز بجازان

دراسات وتصاميم مشروع

دراسات وتصاميم مشروع

مطار الملك عبداهلل بن عبداالعزيز بجازان

مطار الملك عبداهلل بن عبداالعزيز بجازان
075\010\000\0157\11\00\4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

4,000,000

13,234,000

الدولة

الدولة

0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1434/1433هـ

0

 1434/1433هـ

4,000,000

13,234,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

مكتمل

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام (ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

جازان

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

إستكمال تطوير مرافق مطار األمير
عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع
تصاميم استكمال تطوير مرافق مطار

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

ينبع
تطوير مرافق المطار

إستكمال تطوير مطار ينبع

075/000/000/0197/02/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

90,000,000

257,552,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

25,000,000

16.000.000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

25,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

62,000,000

223,651,000

1433/1432هـ

اإلنتهاء من مرحلة التصاميم بالوقت

1436/1435هـ

المحدد

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة المدينة المنورة ،ينبع

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم عمل محضر بدء العمل بتاريخ 1436 /4 /15هـ
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

إستكمال تطوير مطار األمير عبدالمجيد بن
عبدالعزيز بالعال

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المرحلة الثانية
إستكمال تطوير مطار األمير عبدالمجيد بن إستكمال تطوير مطار األمير عبدالمجيد بن
عبدالعزيز بالعال
عبدالعزيز بالعال
075/000/00/0199/00/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

79,500,000

203,328,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

25,000,000

18,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434 /05 /06هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1436 /05 /04هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

25,000,000

13,921,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

47,500,000

177,877,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

1433/1432هـ-

تنفيذ المشروع

1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة المدينة المنورة ،العال

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

200

71%
اليوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

نزع ملكيات العقار لتوسعة مطار األمير
محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
-

اسم البرنامج الفرعي:
نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار األمير
اسم المشروع:
محمد بن عبدالعزيز

نزع ملكيات العقار لتوسعة مطار األمير
محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

رقم المشروع:

075/010/000/0206/04/00/4
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

500,000,000

522,479,000

الدولة

الدولة

0

89,380,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1437/1436هـ

1434/1433هـ

0

7,838,000

500,000,000

280,356,000

نزع الملكيات

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المدينة المنورة ،مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

اسم البرنامج الفرعي:

-

-

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

اسم المشروع:

075/000/000/0218/00/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

103,600,000

307,112,000

الدولة

الدولة

0

100,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1438/1437هـ

0

0

103,600,000

3,854,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

البدء في التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الحدود الشمالية  ،عرعر  ،مطار عرعر

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

-

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

202

2.42%
تم اإلنتهاء من أعمال التصاميم بنسبة  ، %100توجد معوقات بسبب مسجد المطار والمنفذ من قبل وزارة األوقاف
والدعوة واإلرشاد و تداخل الموقع العام مع مشروع تهيئة مدخل المطار المنفذ من قبل أمانة عرعر.
وجود برقية سمو أمير الحدود الشمالية بخصوص إيقاف هدم مسجد المطار والمنفذ من قبل وزارة األوقاف
والدعوة واإلرشاد.
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تصميم وتطوير مطار الجوف

اسم البرنامج الفرعي:

-

تصاميم المطار

اسم المشروع:

تطوير مطار الجوف

تصميم وتطوير مطار الجوف

رقم المشروع:

-

075/000/000/0222/02/4

جديد

تحت التنفيذ

215,000,000

200,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1434/1433هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1436هـ

1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

1,855,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

92,000,000

7,818,000

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

ترسية المشروع

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الجوف ،الجوف

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت إجراءات الترسية
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

الخدمات المساندة

دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع
التصاميم للمباني

اسم البرنامج الفرعي:

-

-

اسم المشروع:

دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع
الدراسات

دراسة استخدام اراضي مقر الهيئة مع
التصاميم للمباني

رقم المشروع:

-

075/000/000/0226/01/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

250,000

9,617,000

الدولة

الدولة

0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1434/1433هـ

0

0

250,000

6,959,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

مكتمل

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مقر الهيئة الرئيس بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

تطوير مطار القريات مع الدراسات
والتصاميم

اسم البرنامج الفرعي:

-

-

تطوير مطار القريات مع الدراسات
والتصاميم

تطوير مطار القريات مع الدراسات
والتصاميم

اسم المشروع:

075/000/000/0228/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

42,300,000

237,092,000

الدولة

من ايراد الهيئة و الدولة

0

90,103,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436 /04 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1437 /04 /15هـ

0

0

42,300,000

2,266,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

إنجاز المشروع في الوقت المحدد

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في عامه الثالث

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الجوف ،القريات

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم ترسية المشروع بتاريخ 1436/2/18هـ على شركة زهير فايز وجاري العمل على المشروع وتم عمل محضر بدء
عمل بتاريخ 1436/4/15هـ
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

استكمال تطوير مطار القصيم

اسم البرنامج الفرعي:

-

المرحلة الثالثة

استكمال تطوير مطار القصيم

استكمال تطوير مطار القصيم

اسم المشروع:

075/000/000/0250/01/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,430,000

21,712,000

الدولة

الدولة

0

5,135,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431 /03 /8هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1435/1434هـ

0

0

5,430,000

21,712,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

مكتمل

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة القصيم ،مطار القصيم

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد

مالحظة :تم زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

الخدمات المساندة

نظام عرض معلومات الرحالت للمطارات
الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

-

-

تجديد أنظمة معلومات الرحالت

نظام عرض معلومات الرحالت للمطارات
الداخلية

اسم المشروع:

075/010/000/0246/07/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

50,000,000

17,077,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

12,000,000

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1434/1433هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

12,000,000

786,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

35,000,000

14,832,000

1433/1432هـ 1436/1435 -هـ

انهاء المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

تطوير المطارات

أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض
المطارات المحلية واإلقليمية

اسم البرنامج الفرعي:

-

-

أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض
المطارات المحلية واإلقليمية

أعمال تحسين وتجديد مدارج بعض
المطارات المحلية واإلقليمية

اسم المشروع:

075/000/000/0246/05/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

159,570,000

734,908,000

الدولة

الدولة

0

70,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1438/1437هـ

0

0

159,570,000

325,234,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

البدء في المراحل الجديدة

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

208

تم إنجاز المرحلة األولى و تم إصدار إشعار الترسية لشركة المباني مقاولون عامون
للمرحلة الثانية
اليوجد
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بيانات المشروع

في الخطة

في الميزانية

اسم البرنامج الرئيسي:

الخدمات المساندة

مباني المتطلبات األمنية في المطارات
الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

أجهزة ومعدات تفتيش بالمطارات

-

مباني المتطلبات األمنية في المطارات
الداخلية

مباني المتطلبات األمنية في المطارات
الداخلية

اسم المشروع:

075/000/000/0246/08/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

20,000,000

82,451,000

الدولة

الدولة

0

38,769,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1434 /03 /18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1433هـ

1436 /09 /18هـ

0

8,563,000

20,000,000

39,657,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع حتى
نهاية العام(ريال):

إستالم المشروع

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة المدينة المنورة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

60%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد

مالحظة :تم زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة
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في الميزانية
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

بيانات المشروع

تطوير المطارات

إنشاء وتطوير وتجهيز صاالت كبار
الشخصيات في المطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

المرحلة الثالثة
تحسين وتجديد الصاالت الملكية وصاالت
كبار الشخصيات في بعض المطارات

تحسين وتجديد صاالت كبار الشخصيات في
بعض المطارات الداخلية
075/000/000/0246/10/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

21,600,000

84,940,000

الدولة

الدولة

0

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

 1435/1434هـ

0

4,324,000

21,600,000

52,248,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

إستالم المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد

مالحظة :تم اإلنتهاء من المرحلة األولى والثانية وجاري إنجاز المرحلة الثالثة
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج
وأجهزة المراقبة والحواجز الخرسانية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المرحلة الثالثة والرابعة
االحتياجات األمنية العاجلة من السياج
والشبوكة والحواجز الخرسانية للمطارات
الداخلية

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج
وأجهزة المراقبة والحواجز الخرسانية
075/000/000/0246/11/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

13,360,000

109,116,000

الدولة

الدولة

0

35,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1434/1433هـ

 1438/1437هـ

0

2,593,000

13,360,000

36,326,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

استكمال المرحلة الثالثة والرابعة

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

25%

تم اإلنتهاء من المرحلة األولى والثانية  ،تمت زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
مراحل الثالثة و الرابعة
مالحظة :تمت زيادة المخصصات وتقسيم المشروع إلى عدة مراحل
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

استبدال أجهزة موضع االقتراب الدقيق من
 VASISإلى PAPI

اسم البرنامج الرئيسي:

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال أجهزة موضع االقتراب الدقيق من
 VASISإلى PAPI

رقم المشروع:

075 /000 /000 /0246 /13 /00 /4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

8,000,000
الدولة

مصادر التمويل:

1,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1431 /1430هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

5,054,000

إستالم المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مختلف مناطق المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز األلي بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:
تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز األلي بالمطارات الداخلية (المرحلة
األولى)

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
اسم المشروع:
الفرز األلي بالمطارات الداخلية

075/000/000/0246/15/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

جديد

تحت التنفيذ

20,000,000

33,000,000
الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432 /05 /08هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

1434 /01 /18هـ

5,000,000

0

20,000,000

17,199,000

تنفيذ المشروع في 1432/1431هـ
1436/1435هـ

االنتهاء من المشروع

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام (ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز األلي بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز األلي بالمطارات الداخلية (المرحلة
الثانية)

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز األلي بالمطارات الداخلية

075/000/000/0246/15/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

جديد

تحت التنفيذ

20,000,000

33,000,000
الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

5,000,000

0

0

20,000,000

17,199,000

تنفيذ المشروع في 1432/1431هـ
1436/1435هـ

ترسية المشروع

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية (المرحلة األولى)

استبدال مولدات الطاقة القديمة

075/000/000/0246/17/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

43,620,000

104,959,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

12,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1434/1433هـ

 1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

12,000,000

1,949,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

43,620,000

7,413,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

1433/1432هـ

ترسية المرحلة الثانية

1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مختلف مناطق المملكة ( 7مطارات)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

73%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال مولدات الطاقة القديمة

إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية (المرحلة الثانية)
075/000/000/0246/17/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

43,620,000

104,959,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

12,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1434/1433هـ

 1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

12,000,000

1,949,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

43,620,000

7,413,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

1432/1431هـ

إستكمال المشروع

1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مختلف مناطق المملكة ( 7مطارات)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم ،إستبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية (المرحلة األولى)

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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5%
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:

تغيير شبكات توزبع الطاقة الكهربائية
ونظم إنذار الحريق

اسم البرنامج الفرعي:

المرحلة األولى

اسم المشروع:

تغيير شبكات توزبع الطاقة الكهربائية
ونظم إنذار الحريق

رقم المشروع:

075/000/000/0246/23/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

120,000,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1434/1433هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

ترسية المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مختلف مناطق المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت إجراءات الطرح
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية
تطوير مطار األمير سلمان بن

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

عبدالعزيز بالدوادمي
إستكمال تطوير مطار األمير سلمان بن
عبدالعزيز بالدوادمي

تطوير المطارات الداخلية

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

15,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

5,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

1435/1434هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1435/1434هـ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

15,000,000

0

تنفيذ المشروع 1433/1432هـ -
1435/1434هـ

ترسية المشروع

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض /الدوادمي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)
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0%
تحت الترسية

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي
1436/1435هـ

بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تأمين اللوحات اإلرشادية لجانب الطيران
بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تأمين اللوحات اإلرشادية لجانب الطيران
بالمطارات الداخلية

رقم المشروع:

075/000/000/0246/33/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

2,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

ترسية المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)

0%
تحت إجراءات الطرح
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

استبدال السنتراالت وأجهزة التسجيل
الصوتي

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال السنتراالت وأجهزة التسجيل
الصوتي

رقم المشروع:

075/000/000/0246/34/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

14,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

1,400,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1436/1435هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

ترسية المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)
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0%
تحت إجراءات الطرح

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تأمين معدات المدارج

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تأمين معدات المدارج

رقم المشروع:

075/000/000/0246/35/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

1,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

1,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1436/1435هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

ترسية المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت إجراءات الطرح

مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إنشاء وتطوير وتجهيز مباني اإلطفاء واإلنقاذ
بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تجهيزات وتحسينات

إنشاء وتطوير وتجهيز مباني اإلطفاء واإلنقاذ

بمباني اإلطفاء واإلنقاذ المرحلة األولى

بالمطارات الداخلية ( المرحلة األولى)
075/000/000/0246/16/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

90,701,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

8,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

1433 /10 /25هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

1434 /6 /12هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

8,000,000

19,839,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

21,000,000

51,302,000

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة ( 23مطارًا)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد

مالحظة :تمت زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إزالة المباني اآليلة للسقوط(المطارات
الداخلية)

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إزالة المباني اآليلة للسقوط(المطارات
الداخلية)

إزالة المباني اآليلة للسقوط

075/000/000/0246/29/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

20,200,000

2,430,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

6,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434 /01 /28هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1434 /08 /01هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

6,000,000

1,033,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

20,200,000

1,984,000

تنفيذ المشروع 1433/1432هـ -
1436/1435هـ

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية مع
الرفع المساحي

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديد حرم أراضي المطارات الداخلية مع
الرفع المساحي

تحديد حرم أراضي المطارات ببتر خرساني

075/000/000/0246/30/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

80,000,000

5,000,000

الدولة

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435 /08 /21هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1437 /09 /13هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

20,000,000

2,893,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

55,000,000

2,893,000

1436/1435-1433/1432هـ

تنفيذ المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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25%

ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار طريف
تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

تطوير مطار طريف

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

215,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1437/1436هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

92,000,000

0

1436/1435-1434/1433هـ

مشروع جديد

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الحدود الشمالية ،طريف

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد المخططات العامة للمطارات اإلقليمية والمحلية)

تقدم سير العمل :

0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة  :جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتضامن مع المجموعة اإلستشارية الهندسية
مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار وادي الدواسر
تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

تطوير مطار وادي الدواسر

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

120,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

35,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1437/1436هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

35,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

72,000,000

0

1436/1435-1434/1433هـ

ترسية المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض ،وادي الدواسر

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة  :تم دعوة عدة شركات وتقدم عطاء وحيد أعلى من التكلفة التقديرية وجاري إعادة الطرح
مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار القيصومة
تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

تطوير مطار القيصومة

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

215,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1437/1436هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

92,000,000

0

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

ترسية المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية ،القيصومة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد المخططات العامة للمطارات اإلقليمية والمحلية)

تقدم سير العمل :

0%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتضامن مع المجموعة اإلستشارية الهندسية
مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)

227

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى
تطوير مطار رفحاء

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

تطوير مطار رفحاء

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

215,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/1434هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

92,000,000

0

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

ترسية المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

الحدود الشمالية ،رفحاء

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد المخططات العامة للمطارات اإلقليمية والمحلية)
0%

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

جاري ترسية المشروع على دوي كونسلت بالتضامن مع المجموعة اإلستشارية الهندسية

مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار األحساء
تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

تطوير مطار األحساء

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

215,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

92,000,000

0

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

ترسية المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة األحساء ،األحساء

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد المخططات العامة للمطارات اإلقليمية والمحلية)

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

0%
تحت إجراءات الترسية

مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)

229

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى
تطوير مطار الوجه

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير المطارات الداخلية المرحلة األولى

تطوير مطار الوجه

075/000/000/0246/31/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

139,000,000

250,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

30,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/1434هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

30,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

60,000,000

0

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

ترسية المشروع

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة األحساء ،األحساء

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد المخططات العامة للمطارات اإلقليمية والمحلية)

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)
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0%
في إنتظار اإلنتهاء من مرحلة التصاميم

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

إنشاء مطار القنفذة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إنشاء مطار القنفذة

إنشاء مطار القنفذة

075/000/000/0273/00/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

60,000,000

85,001,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

24,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

24,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

60,000,000

0

تنفيذ المشروع -1432/1431
1436/1435هـ

مشروع جديد

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،القنفذة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

0%
تم تأجيل المشروع وفق خطاب معالي نائب الرئيس رقم  774/1/2/256بتاريخ
1433/3/29هـ ،جاري دراسة المواقع المقترحة إلنشاء المطار
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير مطار أبها

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار أبها

تطوير مطار أبها

075/000/000/0274/03/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

790,000,000

1,100,000,000

الدولة

من إيرادات الهيئة و الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

65,000,000

70,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1436 /4 /22هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1439هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

65,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

145,000,000

0

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

إنجاز المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة عسير ،أبها

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،تصميم تطوير مطار أبها)

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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0%
تم ترسية المشروع على شركة الجابر للمقاوالت بتاريخ 1436/3/3هـ تم تسليم الموقع
بتاريخ 1436/4/22هـ

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

إنشاء مطار اقتصادي بالشرقية

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إنشاء مطار اقتصادي بالشرقية بموجب األمر
السامي البرقي رقم (/3388م ب ) وتاريخ
1431 /04 /20هـ

رقم المشروع:

075/000/000/0280/00/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

110,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،التصاميم التفصيلية للمشروع)

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير مطار الباحة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار الباحة

تطوير مطار الباحة

075/000/000/0281/31/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

283,000,000

55,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

100,000,000

0

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

1434/1433هـ -
ترسية المشروع

الهدف المحدد للعام:
1436/1435هـ
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الباحة ،الباحة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

مشروع التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
تم اإلنتهاء من مرحلة التصاميم  ،تحت إجراءات الترسية

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير مطار حائل

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير مطار حائل

تطوير مطار حائل

075/000/000/0196/03/00/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

390,000,000

240,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

45,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

45,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

105,000,000

0

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

ترسية المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

الحدود الشمالية ،حائل

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد المخططات العامة للمطارات اإلقليمية والمحلية)

تقدم سير العمل :

0%

إعتذر الممول شركة الخرافي من تمويل المشروع وعدم إنتهاء صندوق اإلستثمارات العامة من
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
إعادة دراسة المشروع
مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1435/1434هـ)
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المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إنشاء مراكز عمليات المطار وتجهيزها

إنشاء مركز القيادة الثابت في المطارات الداخلية
075/010/000/0246/12/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

50,000,000

65,762,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

12,000,000

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1435/1434هـ

1435/1434هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

12,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

35,000,000

0

1433/1432هـ 1436/1435 -هـ

إلغاء المشروع

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
تم إلغاء المشروع
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تصميم تطوير مطار أبها

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تصميم تطوير مطار أبها

تصميم تطوير مطار أبها

075/000/000/0274/02/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

7,000,000

15,930,000

الدولة

الدولة

0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

1433/1432هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

1435/1434هـ

0

0

7,000,000

15,133,000

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع

مكتمل

1432/1431هـ 1433/1432 -هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة عسير ،أبها

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

المتطلبات الضرورية لتحويل مطار األمير محمد
بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى دولي

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المتطلبات الضرورية لتحويل المطار إلى
مطار دولي

المتطلبات الضرورية لتحويل مطار األمير محمد
بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة إلى دولي
075/010/000/0206/03/004

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

68,330,000

209,334,000

الدولة

الدولة

0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

 1434/1433هـ

0

0

68,330,000

199,560,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة المدينة المنورة ،مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الميزانية

في الخطة
الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع :إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني

إنشاء مجمع مباني الهيئة العامة للطيران
المدني
075/000/000/0226/02/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

50,000,000

381,000,000

الدولة

إيرادات الهيئة

0

100,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

1436 /3 /7هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

1438 /9 /7هـ

0

0

50,000,000

0

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

إنجاز المشروع

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في عامه الثالث
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مطار الملك عبدالعزيز الدولي  ,مقر الهيئة الرئيس بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم (،دراسة استخدام أراضي مقر الهيئة مع تصاميم المباني)

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم ترسية المشروع على شركة بن دايل للمقاوالت بتاريخ 1435 /12 /21هـ وجاري العمل

239

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

دراسـة وتطويـر مطـار نجـران مع التصاميم

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

دراسـة وتطويـر مطـار نجـران مع التصاميم

دراسـة وتطويـر مطـار نجـران مع التصاميم

075/000/0186/000/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

178,100,000

365,331,000

الدولة

الدولة

0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/1430هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1434 /03 /10هـ

0

0

178,100,000

364,830,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثالث

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

نجران

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير مطار األمير سلطان بن عبدالعزيز
بتبوك
أعمال المباني واإلشراف

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع :تطوير مطار تبوك (أعمال المباني واإلشراف)

أعمال المباني واإلشراف (المرحلةالثانية)

رقم المشروع:

075/000/000/0155/06/00/4
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

87,650,000

308,854,000

الدولة

الدولة

0

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431/1430هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434 /03 /10هـ

0

0

87,650,000

251,555,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

مكتمل

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة تبوك ،تبوك

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم ،أعمال المباني واإلشراف ــ المرحلة األولى

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

التجديدات والتحسينات للمطارات اإلقليمية
والمحلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المرحلة الثالثة
التجديدات والتحسينات للمطارات اإلقليمية
والمحلية المرحلة الثالثة

التجديدات والتحسينات للمطارات اإلقليمية
والمحلية

075/000/000/0246/03/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

25,080,000

127,000,000

الدولة

الدولة

0

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /05 /01هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1435 /05 /08هـ

0

6,165,000

25,080,000

93,312,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير وإنشاء مباني األرصاد في بعض
المطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير وإنشاء مباني األرصاد في بعض
المطارات الداخلية (المرحلة األولى)

تطوير وإنشاء مرافق األرصاد في بعض
المطارات الداخلية

075/000/000/0246/02/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

25,880,000

39,472,000

الدولة

الدولة

0

5,963,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /03 /17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1432 /06 /16هـ

0

0

25,880,000

32,278,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

مكتمل

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير وإنشاء مباني األرصاد في بعض
المطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير وإنشاء مباني األرصاد في بعض
المطارات الداخلية (المرحلة الثانية)

تطوير وإنشاء مرافق األرصاد في بعض
المطارات الداخلية

075/000/000/0246/02/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

25,880,000

39,472,000

الدولة

الدولة

0

5,963,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436 /02 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1438 /01 /28هـ

0

0

25,880,000

32,278,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة عسير ،أبها

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

244

5%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

أعمال السالمة الوقائية للمدارج

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

أعمال السالمة الوقائية للمدارج (المرحلة
األولى و الثانية)

أعمال السالمة للمدارج في المطارات
الداخلية

075/000/000/0246/09/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

4,620,000

28,319,000

الدولة

من إيرادات الهيئة و الدولة

0

1,848,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431 /06 /22هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /07 /12هـ

0

0

4,620,000

24,096,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

أعمال السالمة الوقائية للمدارج

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

أعمال السالمة الوقائية للمدارج (المرحلة
الثالثة)

أعمال السالمة للمدارج في المطارات
الداخلية

075/000/000/0246/09/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

4,620,000

28,319,000

الدولة

من إيرادات الهيئة و الدولة

0

1,848,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431 /06 /22هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /07 /12هـ

0

0

4,620,000

24,096,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

مكتمل

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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0%
تحت إجراءات إعداد الوثيقة

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

في الخطة

اسم البرنامج الرئيسي:

في الميزانية
إنشاء مطار الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز بحازان

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إنشاء مطار الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز بحازان

رقم المشروع:

075/000/000/0157/12/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

850,000,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

200,000,000
1436 /2 /1هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1439هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

إنجاز المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة جازان ،جازان

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،دراسة وتصاميم مشروع مطار الملك عبد اهلل بن عبد العزيز بجازان)

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إعداد المخططات العامة للمطارات
الداخلية

إعداد المخططات العامة للمطارات الداخلية

075/000/000/0246/01/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

14,900,000

25,190,000

الدولة

الدولة

0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1431/1430هـ

 1430/1429هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

 1434/1433هـ

0

0

14,900,000

25,019,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

مكتمل

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

رقم المشروع:

075/000/000/0246/19/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

15,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

الدولة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1437/1436هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

3,014,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

5,488,000

استكمال المشروع في العام الثاني

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية ،ومنطقة مكة المكرمة /القنفذة ،ومنطقة الباحة /الباحة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

55%
ال يوجد

مالحظة :هذه مشاريع جديدة البعض منها جاري تخصيص األرض واألخر تأجل تنفيذه لوقت آخر يتم تحديده الحقًا
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الميزانية

في الخطة

سفلتة ورصف وإنارة الطرق والساحات للمطارات

الخدمات المساندة

الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

سفلتة ورصف وإنارة الطرق والداخلية

سفلتة ورصف وإنارة الطرق والساحات للمطارات

للمطارات الداخلية

الداخلية
075/000/000/0246/18/00/4

رقم المشروع:
جديد

مشروع جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

250,000,000

70,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

40,000,000

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

 1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

 1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

40,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

130,000,000

0

1433/1432هـ 1436/1435 -هـ

إعادة الطرح في منافسة عامة

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

250

0%
جاري اعادة طرحه

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الميزانية

في الخطة

الخدمات االستشارية والدعم الفني لتطوير

الخدمات المساندة

وإنشاء المطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

دراسات إستشارية ومساندة فنية لإلدارة

الخدمات االستشارية والدعم الفني لتطوير

الهندسية

وإنشاء المطارات الداخلية
075/000/000/0246/20/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

50,000,000

129,407,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

9,000,000

35,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1433/1432هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

9,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

32,000,000

0

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:

1433/1432هـ 1436/1435 -هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
جاري تحليل العطاءات
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تصميم وتطوير مطار القصيم

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تصميم وتطوير مطار القصيم

تطوير مطار القصيم

075/000/000/0250/02/00/4

رقم المشروع:
جديد

تحت التنفيذ

285,000,000

530,000,000

الدولة

الدولة

المعتمد لهذا العام (ريال):

55,000,000

100,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1433/1432هـ

 1435/1434هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

 1437/1436هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

55,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

130,000,000

7,776,000

1434/1433هـ 1436/1435 -هـ

ترسية المشروع

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة القصيم ،مطار األمير نايف بالقصيم

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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0%
جاري ترسية المشروع على شركة المهيدب للمقاوالت وسيتم البدء باألعمال خالل الربع
الثاني من عام 1436هـ

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

ايصال المياه واستبدال الشبكات ومحطات
معالجة المياه والصرف الصحي

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المرحلة األولى

إيصال المياه للمطارات الداخلية

ايصال المياه واستبدال الشبكات ومحطات
معالجة المياه والصرف الصحي
075/000/000/0246/22/00/4

رقم المشروع:
جديد

جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

20,000,000

70,000,000

الدولة

من إيراد الهيئه

المعتمد لهذا العام (ريال):

6,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1438/1437هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

6,000,000

0

20,000,000

0

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع

ترسية المشروع

1433/1432هـ 1436/1435 -هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت إجراءات الطرح
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

درء أخطار السيول

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

درء أخطار السيول

رقم المشروع:

075/000/000/0246/28/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

22,000,000

مصادر التمويل:

من إيراد الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000
1435 /01 /30هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1438/1437هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

بدء التنفيذ في المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مختلف مناطق المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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40%
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات
بالمطارات الداخلية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إنشاء مرافق صيانة المطار والمستودعات
بالمطارات الداخلية

رقم المشروع:

075/000/000/0246/32/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

110,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

مشروع جديد

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
ال يوجد

مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
بالمطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
بالمطارات

رقم المشروع:

075/000/000/0283/00/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

80,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

9,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

مشروع جديد

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
مالحظة :طرح المشروع ضمن ميزانية عام (1436/1435هـ)
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0%
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديث نظم مركز اإلقتراب اآللي بمطار
الملك فهد الدولي

تحديث نظم مركز االقتراب اآللي

075/000/000/0149/80/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

6,500,000

16,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

6,269,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /1 /18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432 /9 /17هـ

0

0

6,500,000

8,603,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

اإلنتهاء من المقاول وإقفال العقد

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المنطقة الشرقية  ،مطار الملك فهد الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

85%
مازال المشروع متعثر  ،تأخر المشروع بسبب إرتباطه بمشروع آخر
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

إستبدال نظام الرادار في مطاري الملك
عبدالعزيز والملك خالد

إستبدال نظام الرادار في مطاري الملك
عبدالعزيز والملك خالد

075/000/000/0180/00/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

1,030,000

49,016,000
الدولة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1420 /11 /14هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /1 /2هـ

0

0

1,030,000

49,016,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

اقفال العقد

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

الرياض /جدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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100%
لم يقدم المقاول شهادة خلو طرف من مكتب العمل حيث تعذر صرف  450,000ريال
من مستحقاته

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

مطار أبها

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

مركز اإلقتراب اآللي بمطار أبها

مركز اإلقتراب اآللي بمطار أبها

075/000/000/0274/01/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

7,000,000

35,000,000

الدولة

من إيرادات الهيئة

0

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1436 /4 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1439 /4 /14هـ

0

0

7,000,000

0

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

البدء في التنفيذ

الهدف المحدد للعام :تنفيذ المشروع 1435/1434-1432/1431هـ
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة عسير  ،أبها

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

5%
تم توقيع العقد بتاريخ 1436/05/19هـ
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

خدمات المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديث تجهيزات ورش الصيانة في
القطاعات

تحديث تجهيزات ورش الصيانة في
القطاعات

075/000/000/0266/02/00/4

رقم المشروع:
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

15,000,000

26,964,000

الدولة

الدولة

0

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /10 /28هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1436 /6 /27هـ

0

7,722,000

15,000,000

11,462,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

االستمرار في تنفيذ المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة عسير ،أبها

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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35%
ال يوجد

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير أنظمة الطاقة الشمسية واألنظمة
المساندة

تطوير أنظمة الطاقة الشمسية واألنظمة
المساندة للتجهيزات المالحية

075/000/000/0266/07/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ
5,000,000

5,000,000

الدولة

مصادر التمويل:
0

2,500,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يحدد

0

0

5,000,000

0

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

طرح المشروع

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مواقع نائية بأنحاء مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

التكاليف المعتمدة للمشروع غير كافية مقارنة باالعمال المطلوبة لذا سيتم الرفع لوزارة
تقدم سير العمل :
المالية لتعزيز التكاليف.
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

طرح مرتين في منافسة عامة ولم يتقدم إال مقاول واحد وسوف يعاد طرحه
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

نظام الهبوط اآللي (المرحلةالثانية)

المرحلة الثانية لنظم الهبوط اآللي

075/000/000/0266/10/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

4,390,000

50,000,000
الدولة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1426 /2 /25هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1429 /6 /26هـ

0

0

4,390,000

47,385,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

إقفال المشروع

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مواقع مختلفة بالمملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

نظم المالحة عبر منظومة األقمار

نظم المالحة عبر منظومة األقمار

الصناعيـة ( المرحلة األولـى )

الصناعيـة ( المرحلةاألولـى )
075/000/000/0266/12/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,290,000

25,000,000
الدولة

مصادر التمويل:
0

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1428 /7 /10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1434 /12 /25هـ

0

4,400,000

5,290,000

22,177,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

إكمال المشروع وإقفال العقد

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مركز المراقبة اإلقليمي بجدة /ومناطق أخرى

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

نظام دعم المالحة الجوية باألقمار
الصناعية ()EGNOS

نظام دعم المالحة الجوية باألقمار الصناعية
()EGNOS
075/000/000/0266/09/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

جديد  /لم يطرح في منافسة

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

7,000,000

 14,000,000ريال
الدولة

مصادر التمويل:
0

6,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يحدد

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

7,000,000

مشروع جديد

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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0%
لم يطرح في المنافسة بسبب عدم توفر المعلومات إقليميًا ومن دول أوروبا لذلك تم
استبدال المشروع بمشروع اخر بعد موافقة وزارة المالية.

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

شبكة اإلتصاالت المالحية لتوفير

شبكة اإلتصاالت المالحية لتوفير

الخدمة مباشـرة من الهيئـة

الخدمة مباشـرة من الهيئـة
075/000/000/0266/01/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

6,000,000

 16,967,000ريال
الدولة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431 /1 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1435 /5 /14هـ

0

1,664,000

6,000,000

15,469,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

إنجاز المشروع

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة الرياض ومنطقة جدة /مركز المراقبة اإلقليمية بالرياض وجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

منظومة الرادارات المالحية المدنية

منظومة الرادارات المالحية المدنية

075/000/000/0266/05/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

200,000,000

250,000,000
من إيرادات الهيئة و الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

50,000,000

45,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /6 /14هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

1435 /3 /11هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

50,000,000

41,438,000

200,000,000

213,049,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الرابع

إنجاز المشروع والقبول اإلبتدائي لكامل
الموقع

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة بالمملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية

075/00/000/0266/06/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

20,000,000

24,590,000
من إيرادات الهيئة و الدولة

مصادر التمويل:
0

14,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432 /5 /26هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1436 /4 /22هـ

0

8,393,000

20,000,000

12,315,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

إنهاء أعمال التسليم بالموقع

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مركز المراقبة اإلقليمي بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم( ،مشروع منظومة الرادارات المالحية المدنية ومشروع المتابعة متعدد المجسات
)MSTS

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

60%
إرتباط المشروع بمشاريع أخرى وقد تم إيقاف العمل في المشروع حتى 1437 /2 /14هـ
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

أنظمة اإلستطالع األتوماتيكي الذاتي

أنظمة اإلستطالع األتوماتيكي الذاتي

075/000/000/0266/15/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

جديد

20,000,000

20,000,000
الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

لم يبدأ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

لم يحدد

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

5,000,000

0

20,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع
1432/1431هـ 1435/1434 -هـ

إعداد الوثائق وطرح المشروع في منافسة عامة

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

 21موقعًا في مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

0%

تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ونظرًا الن نتائج التقييم أظهرت قصور في
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
العروض المقدمة لذا سوف يعاد طرحه من جديد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

خدمات المالحة الجوية

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تجديد أجهزة ومعدات نظام ادارة الحركة الجوية

رقم المشروع:

075/000/000/0266/16/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:

طرح المشروع في منافسة عامة وترسية العقد

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،مبنى قطاع خدمات المالحة الجوية

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

يرتبط المشروع بمشروع نظام المتابعة متعدد المجسات ومشروع تطوير أنظمة ادارة
الحركة الجوية

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تحت ترسية العقد بتاريخ 1436 /1 /9هـ وتم توقيع العقد بتاريخ 1436 /4 /2هـ
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

نظام مساعدات مالحية لمطار العال

نظام مساعدات مالحية لمطار العال

075/000/000/0266/08/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

8,000,000

8,001,000
من إيراد الهيئة

مصادر التمويل:
0

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /5 /12هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1433 /4 /21هـ

0

0

8,000,000

4,618,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

تم انجاز المشروع

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المدينة المنوره  /العال

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد

270

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

نظام المساعدات المالحية

رقم المشروع:

075/000/000/0266/18/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

40,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

الدولة

مصادر التمويل:

2,500,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434 /11 /10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436 /11 /19هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

2,441,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

2,441,000

تنفيذ المشروع

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مواقع مختلفه

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

40%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير االنظمةالمساندة للتجهيزات المالحية

رقم المشروع:

075/000/000/0266/19/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

15,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

الدولة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

طرح المشروع في منافسة عامة

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطوير أنظمة اإلتصاالت الصوتية ()VOIP

رقم المشروع:

075/000/000/0266/23/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

30,000,000

مصادر التمويل:

من إيراد الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000
لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

طرح المشروع في منافسة عامة

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
تم طرحه في منافسة عامة وعند التقديم تبين أن هناك قصور في العروض المقدمة
وسوف يعاد طرحه مرة أخرى

273

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

تطوير المطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديث نظام الرسائل المالحية
األتوماتيكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

تحديث نظام الرسائل المالحية األتوماتيكية
بمطار الملك عبدالعزيز بجدة
057/000/000/0204/06/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

2,000,000

5,000,000

الدولة

الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1429 /4 /14هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431 /7 /21هـ

0

0

2,000,000

4,496,000

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

إكمال المشروع

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

يرتبط المشروع بمشروع تحديث األجهزة ونظم ومكونات مركز المراقبة الجوية بجدة
والرياض

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار
االمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار
االمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة

رقم المشروع:

075/000/000/0206/06/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

1,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

الدولة

مصادر التمويل:

1,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1436/1435هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

مشروع جديد

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المدينة المنورة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

0%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

نظام المعلومات المالحية

نظام المعلومات المالحية

075/00/000/0204/06/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

1,000,000

 5,000,000ريال

الدولة

الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1425/7/22هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1427/7/3هـ

0

0

1,000,000

 4,496,000ريال

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

إقفال المشروع

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

جدة  -مبنى الهيئة العامة للطيران المدني

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المرحلة الثانية من مشروع تحسين نظام
اإلتصــاالت المالحيـة

المرحلة الثانية من مشروع تحسين
نظام اإلتصاالت المالحية

075/000/000/0231/02/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

16,090,000

54,942,000

الدولة

الدولة

0

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1428 /6 /1هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1431 /5 /30هـ

0

0

16,090,000

 54,288,000ريال

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

إكمال المشروع وإقفال العقد

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة بجميع أنحاء المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

ربط عمليات ومشغلي الطائرات والخدمات
االرضية والمراقبين الجويين

رقم المشروع:

075/000/000/0266/21/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

10,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

طرح المشروع في منافسة عامة

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مواقع مختلفة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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0%
ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

شبكة االتصاالت بالمعلومات الرادارية
المدنية

رقم المشروع:

075/000/000/0266/22/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من ايرادات الهيئة

مصادر التمويل:

10,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

لم يحدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

طرح المشروع في منافسة عامة ترسية
العقد

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مواقع مختلفة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

0%
تم طرحه في منافسة عامة وتم فتح المظاريف ويجري حاليا تقييم العروض

279

تابع نموذج رقم ((4
المشروعات والبرامج المعتمدة في خطة التنمية للعام المالي 1436/1435هـ

بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

االنظمة الرادارية لتجنب الطائرات االصطدام
بالطيور

رقم المشروع:

075/000/000/0266/24/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

8,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

الدولة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435 /4 /10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1437 /4 /9هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

طرح المشروع في منافسة عامة وترسية
العقد وبدء العمل

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

جازان

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

280
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب اآللي

تحديث اجهزة الحاسب اآللي

075/000/000/0261/01/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

9,250,000

108,610,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /7 /27هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434 /6 /29هـ

0

0

9,250,000

83,610,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع خالل العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

جميع مكاتب الهيئة والمطارات

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تحديث وميكنة المراسالت آليا

تحديث وميكنة المراسالت آليا

075/000/000/0261/02/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تم التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

1,030,000

8,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

.

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1429 /5 /14هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /12 /30هـ

0

0

1,030,000

8,147,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مركز الحاسب المركزي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدراة
الموارد للهيئة ()ERP

رقم المشروع:

075/000/000/0261/03/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

15,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،جدة  ،مقر الهيئة الرئيس بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

0%
في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة
الموارد للهيئة ()ERP

توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيطوإدارة
الموارد

075/000/000/0261/03/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

3,000,000

30,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

12,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433 /5 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435 /1 /12هـ

0

0

3,000,000

9,999,073

استكمال تنفيذ المشروع في العام األول

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،جدة  ،مقر الهيئة الرئيس بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تطوير المطارات

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام
ادارة الشبكة للهيئة

تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام
إدارة الشبكة للهيئة

075/000/000/0261/04/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

20,000,000

20,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

4,173,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432 /7 /10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1434/01/09هـ

0

0

20,000,000

0

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني

الهدف المحدد للعام :استكمال تنفيذ المشروع في العام الثاني
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (أبها ،الطائف ،ينبع ،جازان ،القصيم ،الباحة ،اإلحساء)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

84%
تأخر المقاول في التنفيذ  -تعثر في التنفيذ من قبل المقاول متأخر و التاريخ المتوقع
1436 /5 /30هـ
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

انشاء مركز حاسب آلي جديد

إنشاء مركز حاسب آلي جديد

075/000/000/0261/05/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

جديد

تحت التنفيذ

20,000,000

20,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

5,000,000

0

20,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

5,000,000

تنفيذ المشروع 1432/1431هـ -
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،جدة  ،إدارة تقنية المعلومات

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

286

0%
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المرحلة الثانية من تجهيز البنية التحتية
للمطارات الدولية والنظم الالسلكية

075/000/000/0261/06/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية
والنظم الالسلكية (المرحلة الثانية)

تم التنفيذ

تم التنفيذ

60,000,000

90,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

24,000,000

35,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433/8/17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1434/8/23هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

24,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

60,000,000

38,983,085

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع1432/1431هـ -
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (مقر الهيئة الرئيس بجدة والمطارات الدولية)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

نعم (تطوير البنية التحتية لشبكة االتصاالت ومركز المعلومات لمطاري الملك خالد
والملك فهد الدوليين و مطار الملك عبدالعزيز و مبنى الهيئة الرئيسي)

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تجهيز مطارات المملكة الدولية بغرفة
تحكم للشبكات والنظم وأجهزة
الحاسب اآللي المساندة للمطارات

075/000/000/0261/07/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تجهيز المطارات الدولية بغرف تحكم للشبكات
والنظم وأجهزة الحاسب اآللي المساندة
للمطارات

تم التنفيذ

تم التنفيذ

30,000,000

30,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

9,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

 1432/1431هـ

1432 /11/5هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1436/1435هـ

1434 /5/14هـ

9,000,000

3,654,000

30,000,000

15,674,000

تنفيذ المشروع

تنفيذ المشروع

1432/1431هـ – 1436/1435هـ

1432/1431هـ – 1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (أبها ،الطائف ،ينبع ،جازان ،القصيم ،اإلحساء ،تبوك)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

تحديث وتطوير شبكة المعلومات ونظام إدارة الشبكة للهيئة

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

نظم أمن المطارات وأمن قواعد
المعلومات

نظم أمن معلومات المطارات وأمن قواعد
المعلومات
075/000/000/0261/08/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

جديد

تحت التنفيذ

5,000,000

27,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

10,400,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432 /7/24هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1434/1433هـ

1433/7/30هـ

0

7,978,000

5,000,000

9,467,000

تنفيذ المشروع

تنفيذ المشروع

1432/1431هـ 1434/1433 -هـ

1432/1431هـ – 1434/1433هـ

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

الهدف المحدد للعام:

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مركز المعلومات المركزي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

أنظمة الطيران المدني

أنظمة الطيران المدني

075/000/000/0261/09/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تم التنفيذ

15,000,000

19,690,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

3,888,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1433/5/15

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

 1435/1434هـ

1435 /1/ 12هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

5,000,000

3,492,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

15,000,000

19,293,000

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع

تنفيذ المشروع

1432/1431هـ 1435/1434 -هـ

1432/1431هـ – 1435/1434هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،جدة ،مركز المعلومات بمبني 230

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد

مالحظة :تمت المناقلة من مشروع توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط وإدارة الموارد للهيئة رقم 075/000/000/0261/03/00/4
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

توريد تراخيص والدعم الفني لمايكروسوفت

رقم المشروع:

075/000/000/0261/10/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

36,748,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1435/04/02هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

0

1435 /07/02هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

34,118,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

34,118,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

جميع المناطق بالمملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

اليوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إنشاء وتجهيز مراكز معلومات بالمطارات الداخلية

رقم المشروع:

075/000/000/0261/11/00/4
تم التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

40,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,0000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434 /2 /4هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435 /8 /12هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

6,278,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

15,186,000

تنفيذ المشروع

الهدف المحدد للعام:

1432/1431هـ – 1435/1434هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (المطارات الداخلية)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تجهيز البنية التحتية والنظم الالسلكية
للمطارات الداخلية المرحلة الثالثة

رقم المشروع:

075/000/000/0261/12/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

50,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435 /3 /4هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436 /3 /3هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

5,000,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

5,000,000

تنفيذ المشروع

الهدف المحدد للعام:

1436/1435هـ – 1438/1437هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

المطارات الدولية

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

5%
ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

نظام جمع معلومات المطارات

رقم المشروع:

075/000/000/0261/13/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

26,245,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433 /5 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434 /1 /15هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

4,386,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

11,245,000

تنفيذ المشروع

الهدف المحدد للعام:

1434/1433هـ – 1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،جدة ،مركز المعلومات

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

نظام إدارة الممتلكات والمعلومات الجغرافية
للمطارات الدولية المرحلة الثانية

رقم المشروع:

075/000/000/0261/14/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

35,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):
مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,0000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434 /5 /28هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436 /9 /11هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

11,925,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

11,925,000

الهدف المحدد للعام:

تنفيذ المشروع 1434/1433هـ 1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة ،جدة ،مركز المعلومات المركزي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

25%

بطء سير العمل رخص البرامج مع الدعم الفني -:مطالبة الشركة بتفعيل الرخص و الدعم
الفني من االن .علما أن هذا سيضطرنا لشراء رخص و دعم فني جديدين حين استالم
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :
المشروع .حاليا هناك مفاهمات مع الشركة لتسوية هذا االختالف
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

التعامالت االلكترونية الحكومية الدراسة
االستشارية

رقم المشروع:

075/000/000/8001/01/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

2,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

2,500,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/9/3هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434 /5 /7هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

قطاع تقنية المعلومات

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

توريد وتركيب الخوادم المركزية لبيئة أوراكل
وملحقاتها

رقم المشروع:

075/000/000/0261/16/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

50,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

10,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

1434 /05 /20هـ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1434 /11 /20هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

25,900,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مركز المعلومات المركزي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة :

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

توريد وتركيب نظام وشاشات عرض
المعلومات بالمطارات

رقم المشروع:

075/000/000/0261/17/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

25,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

لم يبدأ

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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ال
0%
في مرحلة إعداد كراسة الشروط والمواصفات
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تقديم خدمات استشارية لوضع المواصفات
الفنية مع متابعة تنفيذ مشاريع القطاع

رقم المشروع:

075/000/000/0261/21/00/4
جديد

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

10,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433/2/6هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/2/5هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

1,053,000

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مركز المعلومات المركزي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تطبيق نظام ادارة عالقات العمالء

رقم المشروع:

075/000/000/0261/22/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

2,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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0%
في مرحلة اعداد كراسة المواصفات

تابع نموذج رقم ((4
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

أنظمة إرشاد المسافرين األلكترونية
بمطارات المملكة

رقم المشروع:

075/000/000/0261/23/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

24,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال
0%
سيتم إلغاء المشروع
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير اإلتصاالت وبروتوكالت الشبكة بمطارات
المملكة

رقم المشروع:

075/000/000/0261/24/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

30,000,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

5,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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ال
0%
لم يتم طرح المنافسة علما بأنه تم اعداد نموذج المنافسة المبدئي ودراسة أوضاع
الشبكة
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

نظام متابعة الحركة للمطارات

رقم المشروع:

075/000/000/0261/25/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

19,500,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

3,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):
هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟
تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال
0%
في مرحلة اعداد كراسة الشروط والمواصفات
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

مشروع تطوير قاعدة البيانات لمطاري الملك
خالد والملك فهد الدوليين

رقم المشروع:

075/000/000/0261/26/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

35,500,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

2,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1435 /07 /12هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1438 /07 /11هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

.

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مطاري الملك خالد والملك فهد الدوليين ( الدمام  -الرياض )

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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ال يوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

تطوير تقنية المعلومات بالهيئة والمطارات
( 2222الحاسب االلي )

رقم المشروع:

075/000/000/0261/30/00/4
تحت التنفيذ

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

66,500,000

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

7,000,000

المعتمد لهذا العام (ريال):
تاريخ بدء تنفيذ المشروع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:
المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

0

الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

جدة مركز المعلومات الرئيسي كامل قطاعات الهيئة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

0%
في مرحلة اعداد كراسة الشروط والمواصفات
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

معمل وأجهزة ومعدات سالمة الطيران

معمل وأجهزة ومعدات سالمة الطيران

075/000/000/0226/09/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

3,000,000

7,500,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

1,761,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1435/1434هـ

0

0

3,000,000

5,169,000

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام األول

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة  ،قطاع السالمة والتراخيص

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

إعداد وتنفيذ أنظمة السالمة للهيئة

إعداد وتنفيذ أنظمة السالمة للهيئة

075/000/000/0226/05/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

50,000,000

 70,000,000ريال
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

 2,156,000ريال

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

 1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

 1436هـ

0

1,008,000

50,000,000

61 ,405 ,000

استكمال المشروع في العام الثالث

وإعداد البرنامج التشغيلى للمشروع

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

قطاع السالمة والنقل الجوى  -جدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

98%
تم إرسال شهادة اإلنجاز النهائية والمستخلص النهائى المستحق للشركة اإلستشارية
لإلدارة المالية
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

تحسين نظام المالحة الجوية

تحسين نظام المالحة الجوية

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

مسح جوي وإعداد خرائط للعوائق

مسح جوي وإعداد خرائط للعوائق

075/000/000/0246/14/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000

24,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

1436/1435هـ

0

0

5,000,000

5,444,000

استكمال المشروع في العام الثاني

تحسين نظام المالحة الجوية

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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100%
تم اإلنتهاء من المرحلة االولى والبدء فى المرحلة الثانية من المشروع والذى يتكون من
عدة مراحل
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

االجهزة األمنية للمطارات

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

المشروع الوطني المتكامل ألمن وحماية

المشروع الوطني المتكامل ألمن وحماية
المطارات (( )NIPASPالمرحلة األولى )

المطارات

075/000/000/0172/08/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

10,000,000

 1,500,000,000ريال
( المخصص لمرحلتي المشروع االستشارية
والتنفيذية )

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

المعتمد لهذا العام (ريال):

100,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1433/1432هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

0

0

10,000,000

0

استكمال المشروع في العام الثاني

تعزيز القدرات االمنية بمطارات المملكة

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (كافة مطارات المملكة)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

20%
تم إعادة التصاميم لبعض المطارات التي تخضع ألعمال تطوير أو إعادة بنائها حيث أدى
ذلك إلى توقف المشروع لمدة أربعة شهور وذلك الستكمال التصاميم لهذه الفئة من
المطارات
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

تأمين أجهزة أمنية

تأمين أجهزة أمنية

17/000/000/0172/05/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

113,000,000

167,775,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
0

30,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1434/1433هـ

1436/1435هـ

0

0

113,000,000

46,643,000

استكمال المشروع في العام الثالث

تأمين أجهزة تفتيش يدوي للمطارات

المعتمد لهذا العام (ريال):

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:
موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (كافة مطارات المملكة)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال يعتمد على مشاريع سابقة

تقدم سير العمل :

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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البند مخصص لتأمين االحتياجات العاجلة من االجهزة االمنية للمطارات من خالل
مشاريع مستقلة وقد تم إنجاز عدة مشاريع ويجري حاليًا االعداد لطرح مشروع جديد
التوجد
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بيانات المشروع

في الميزانية

في الخطة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الرئيسي:
اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

دراسة تطبيق برنامج تقييم األداء الوظيفي
ووضع منهجية متكاملة لبرنامج المسار
الوظيفي وإدارة الموهبة وتقييم نتائج
التدريب في الموارد البشرية

رقم المشروع:

075/000/000/0279/00/00/4

نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

5,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

2,200,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1433 /5 /3هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435 /5 /3هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

0

2,877,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

0

4,870,000

إعداد دراسات وإشراف واستشارات إدارية

الهدف المحدد للعام:

ونقل معرفة

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة ،مقر الهيئة الرئيس بجدة

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:
اسم المشروع:

المرحلة الثانية
تطوير التدريب الفني بالهيئة

تطوير التدريب الفني بالهيئة

075/000/000/0245/00/00/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

48,760,000

217,922,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

8,760,000

28,988,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /11 /18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1435/1434هـ

1435 /4 /12هـ

0

10,808,000

48,760,000

199,741,000

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):
إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الرابع

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

منطقة مكة المكرمة  ،جدة ،األكاديمية السعودية للطيران المدني  +مركز تدريب
اإلطفاء واإلنقاذ/مطار الملك عبد العزيز الدولي

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

مناولة ومراقبة المواد الخطرة

مناولة ومراقبة المواد الخطرة والتخلص
منها (مرحلة أولى)

(مرحلة أولى) للمطارات الدولية

075/000/000/0244/04/004

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

50,000,000

200,000,000
من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

15,000,000

0

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):

50,000,000

0

الهدف المحدد للعام:

50,000,000

تنفيذ المشروع1432/1431هـ-
1436/1435هـ

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (المطارات الدولية)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :
معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

0%
اجراءات طرح المشروع للمنافسة
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بيانات المشروع
اسم البرنامج الرئيسي:

في الخطة

في الميزانية

الخدمات المساندة

الخدمات المساندة

اسم البرنامج الفرعي:

اسم المشروع:

استبدال سيارات ومعدات االطفاء واالنقاذ

استبدال سيارات ومعدات االطفاء واالنقاذ
رقم ()1

رقم ()1

075/000/000/0244/01/4

رقم المشروع:
نوع المشروع (جديد  /تحت التنفيذ):
إجمالي تكاليف المشروع (ريال):

تحت التنفيذ
541,221,000

449,340,000

من ايرادات الهيئة

مصادر التمويل:
المعتمد لهذا العام (ريال):

99,340,000

56,904,000

تاريخ بدء تنفيذ المشروع:

1432/1431هـ

1430 /3 /15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ المشروع:

1436/1435هـ

1435 /5 /10هـ

المنصرف الفعلي على المشروع خالل العام
(ريال):

99,340,000

0

499,340,000

484.317,000

إجمالي المنصرف الفعلي على المشروع
حتى نهاية العام(ريال):
الهدف المحدد للعام:

استكمال المشروع في العام الخامس

موقع المشروع (المنطقة  /المحافظة /
المدينة  /المركز):

مناطق مختلفة في المملكة (المطارات الدولية)

هل يعتمد المشروع على مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سير العمل :

100%

معوقات تنفيذ المشروع والحلول المقترحة:

ال يوجد
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6/2مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص
نموذج رقم ()6
مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص للعام المالي
1436/1435هـ
اسم الشريك
م

المشروع

االستراتيجي من

نوع العقد

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص
مشروع عقد تطوير وإدارة مطار األمير
1

محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة
المنورة

دخل الهيئة من المشروع

 54.50%من إجمالي اإليرادات

بناء ونقل ملكية وتشغيل

شركة طيبة لتطوير

BTO

المطارات

تاريخ بدء المشروع

تم البدء بالعمل من تاريخ
1433/8/1هـ

مدة التعاقد

ال يوجد تمويل
من قبل

سعودي

الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

100%

1458/8/1هـ

 25سنة

اسم الشريك
نوع العقد

م

المشروع

2

مشروع عقد تطوير وتشغيل صاالت

االستراتيجي من

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص

كبار الشخصيات

دخل الهيئة من المشروع
 967,530,436ريال سعودي قيمة
الدخل المضمون للهيئة خالل مدة
العقد

شــركـة مــيــزة
عقد تشغيل وتطوير الصاالت للـســيــاحـة والخدمــات
الـمـحدودة

تاريخ بدء المشروع

مدة التعاقد

تم بدء المرحلة االنتقالية من
تاريخ 2013/1/1هـ

 15سنة

ال يوجد تمويل
سعودية

من قبل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

100%

1450/08/05هـ
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اسم الشريك
م

المشروع

االستراتيجي من

نوع العقد

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص
مشروع عقد إنشاء مطار جديد بمدينة
3

األمير عبد العزيز بن مساعد االقتصادية
بحائل

دخل الهيئة من المشروع

بناء ونقل ملكية وتشغيل
BTO

تاريخ بدء المشروع

شركة "المال لالستثمار"
الكويتية تحت إشراف

ال يوجد تمويل
كويتي

الهيئة العامة لالستثمار.
مدة التعاقد

من قبل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

حصة الهيئة من إجمالي إيرادات
المطار السنوية:
 1.5%حتى السنة الخامسة. 3%من السنة ( )5إلى (.)15 8%-من السنة ( )15إلى (.)20

مراحل مراجعة مسودة العقد
النهائية مع المستثمر والهيئة
العامة لالستثمار.

تحت الدراسة والتطوير

 8.5%إضافة إلى  0.5%تزيد سنويًامن السنة ( )20وحتى نهاية العقد.

اسم الشريك
م

نوع العقد

المشروع

االستراتيجي من

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص

4

مشروع طرح رخصة ثانية لخدمات

ترخيص

المناولة األرضية بمطارات المملكة

دخل الهيئة من المشروع

شركة سويسبورت
()swissport

تاريخ بدء المشروع

مدة التعاقد

تحت اإلجراء

 10سنوات

ريال واحد لكل مسافر دولي ونصف
ريال لكل مسافر داخلي

ال يوجد تمويل
سويسري

من قبل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

100%

اسم الشريك
م

نوع العقد

المشروع

االستراتيجي من

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص

5

مشروع عقد تشغيل وتطوير نشاط
سيارات األجرة بمطارات المملكة

دخل الهيئة من المشروع

تحت الدراسة

316

تحت الدراسة

تحت الدراسة

تاريخ بدء المشروع

مدة التعاقد

تم دعوة الشركات
المتخصصة في هذا المجال،
واالن في مرحلة جمع
البيانات من المطارات الدولية
والداخلية.

تحت الدراسة

تحت
الدراسة

تحت الدراسة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

تحت الدراسة

تحت الدراسة

اسم الشريك
المشروع

م

االستراتيجي من

نوع العقد

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص

6

مشروع عقد إنشاء و تشغيل األسواق
الحرة بمطارات المملكة

دخل الهيئة من المشروع

 15.24%من اجمالي االيرادات
السنوية

مجموعة المصباح

عقد تطوير وتشغيل

التجارية

تاريخ بدء المشروع

مدة التعاقد

تم البدء بالعمل من تاريخ

 10سنوات من
تاريخ التشغيل

2014 /1/1م

ال يوجد تمويل
سعودية

من قبل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

100%

 10سنوات

اسم الشريك
م

المشروع

نوع العقد

االستراتيجي من

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص

7

مشروع عقد الدعاية واالعالن بمطارات

عقد تشغيل وتطوير وتأجير

شركة جيسي ديكو

فرنسية

المملكة

مواقع الدعاية

للدعاية واالعالن

سعودية

تاريخ بدء المشروع

دخل الهيئة من المشروع

مدة التعاقد

ال يوجد تمويل
من قبل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

تحصل الهيئة العامة للطيران المدني
على الحد االدنى المضمون في كل
ربع سنة وفي نهاية السنة المالية
يتم احتساب نسبة المشاركة في

قائم و مستمر

100%

 10سنوات

 10سنوات

الدخل فاذا كانت النسبة اعلى من
الدخل المضمون يتم اضافة الفرق
بينها في حساب الهيئة

اسم الشريك
المشروع

م

االستراتيجي من

نوع العقد

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص
منافسة إختيار الشركات لتشغيل
8

خدمة الطيران الخاص بمطار الملك

شركة عرباسكو
عقد تشغيل خدمة الطيران
الخاص

خالد الدولي

دخل الهيئة من المشروع

شركة ناس

من قبل

شركة جيت افيشن
تاريخ بدء المشروع

مدة التعاقد

ال يوجد تمويل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

تحصل الهيئة العامة للطيران المدني
على رسوم تشغيل خدمة الطيران
الخاص بعد االنتهاء من تطوير
الصاالت الجديدة وكذلك على نسبة

سيتم البدء بالمشروع بعد
االنتهاء من تطوير الصاالت

 25سنة

100%

 25سنة

الجديدة

من الدخل
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اسم الشريك
م

المشروع

االستراتيجي من

نوع العقد

جنسيته

صفة التمويل

القطاع الخاص

9

مشروع عقد مركز األمير سلطان
الحضاري

دخل الهيئة من المشروع

إيجار سنوي يبدأ ب  36مليون ريال مع
الزيادة كل  10سنوات بنسبة 10%

م

10

م

11

م

12
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عقد تأجير أرض لمدة  50عامًا

شركة مركز األمير
سلطان الحضاري

تاريخ بدء المشروع

مدة التعاقد

1435/12/20هـ

 50سنة

المشروع

مشروع إسكان منسوبي الهيئة العامة
للطيران المدني

المشروع

مشروع مدينة مطار الملك عبدالعزيز
الدولي

المشروع

مشروع استخدام الطاقة الشمسية
بمطارات المملكة

ال يوجد تمويل
سعودي

من قبل
الهيئة

نسبة التنفيذ ألعمال

التاريخ المتوقع

التطوير ()%

إلنتهاء التعاقد

100%

 50سنة

نوع العقد

مرحلة الدراسة

نوع العقد

تحت الترسية

نوع العقد

مشروع غير مجدي

م

13

م

14

م

15

المشروع

مشروع تدوير النفايات بمطارات
المملكة

المشروع

مشروع تشغيل مطار الملك عبدالعزيز
الدولي

المشروع

مشروع تطوير وتشغيل مطار الطائف
االقليمي

نوع العقد

مشروع معلق

نوع العقد

تحت اإلجراء

نوع العقد

تحت اإلجراء

م

المشروع

نوع العقد

16

مشروع رخصة ثانية لخدمات التموين

مرحلة اإلعداد والدارسة

م

17

المشروع

مشروع رخصة ثانية لخدمات الشحن
الجوي

نوع العقد

مرحلة اإلعداد والدارسة

م

المشروع

نوع العقد

18

مشروع تطوير وتشغيل مطار رابغ

مرحلة اإلعداد والدارسة
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 .3إحصاءات الحركة الجوية
الرسم البياني التالي يوضح حجم الزيادة في الحركة الجوية المستخدمة ألجواء ومطارات
المملكة للفترة من عام 2011م حتى عام 2014م ،متضمنًا الحركة الجوية المدنية
والعسكرية باإلضافة إلى الحركة الجوية الخاصة بأغراض أخرى كالتدريب وغيرها:

العام

حجم الحركة الجوية

2011م

932,859

2012م

1,025,954

2013م

1,164,557

2014م

1,621,204

1,621,204
1,164,557
1,025,954
932,859

2014

2013

2012

2011

حجم الحركة الجوية في أجواء ومطارات المملكة

كما شهدت حركة الركاب في مطارات المملكة نموًا متواص ً
ال حيث بلغ متوسط معدل النمو
عام 2014م في عدد الركاب إلى ( ،)11%وفي الشحن والبريد ( ،)11%بينما وصل متوسط
معدل النمو في عدد الرحالت ( )7%كما هو موضح في الجدول والرسوم البيانية التالية :
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جدول إحصائية مقارنة للحركة الجوية في مطارات المملكة
العام

الركاب ( آالف)

الشحن والبريد (طن)*

الرحالت*

2011م

54,460

758,469

479,756

2012م

64,773

1,018,328

558,791

2013م

68,120

1,059,068

565,631

2014م

74,749

1,019,804.9

589,216

متوسط معدل النمو

11%

12%

7%

* تم تحديث البيانات لالعوام السابقة منها بيانات مطار الملك خالد الدولي للرحالت والشحن

1,019,805

589,216

565,631

1,059,068

1,018,328
758,469

558,791

479,756
74,749

الشحن والبريد (طن)

الرحالت

2014م

2013م

2012م

68,120

64,770

54,460

الركاب (آالف)

2011م
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جدول  :إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في كافة مطارات المملكة
2013م
المطارات

المسافرون

الشحن

(آالف)

والبريد (طن)

الدولية

57,565.0

اإلقليمية

8,419.7

11,542.6

المحلية

2,135.7

2,036.3

المجــمــو ع

68,120.5

2014م
الرحالت

462,773 1,045,488.9

نسبة التغيير المئوية ()%

المسافرون

الشحن

(آالف)

والبريد (طن)

الرحالت

المسافرون

الشحن
والبريد

الرحالت

62,734.2

1,006,676

475,973

9

-4

3

73,759

9,582.8

10,997.9

82,215

14

-5

11

29,099

2,431.9

2,131.0

31,028

14

5

7

565,631 1,059,067.9

74,749

1,019,804.9

589,216

10%

-%4

4%

10,60,000,00

80,000.00
70,000.00
المحلية

10,40,000,00

60,000.00
50,000.00

اإلقليمية

10,20,000,00

40,000.00
الدولية

10,00,000,00

30,000.00
20,000.00

9,80,000.00

10,000.00
9,60,000.00

0.00

2014م

2013م

2014م

عدد المسافرين (باآلالف)

الشحن (طن)

6,00,000
5,00,000
4,00,000
3,00,000
2,00,000
1,00,000
0

2013م

2014م
الرحالت
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2013م

جدول  :إحصائيات مقارنة للحركة الجوية في المطارات الدولية
2013م
المطارات
الدولية

المسافرون

الشحن

(آالف)

والبريد (طن)

2014م
المسافرون

الرحالت

(آالف)

نسبة التغيير المئوية ()%

الشحن
والبريد

الرحالت

المسافرون

(طن)

الشحن
والبريد

الرحالت

مطار
الملك
عبدالعزيز

467,181.0

26,581.0

187,446.0

28,037.9

499,910.8

5

182,458

-3

7

الدولي
مطار
الملك خالد

448,831.5

18,584.7

20,110.3

161,314.0

381,545.1

8

163,383

1

-15

الدولي
مطار
الملك فهد

121,654.5

7,311.3

8,248.2

72,897.0

115,829.7

13

79,284

9

-5

الدولي
مطار األمير
محمد بن
عبد العزيز

7,822.0

5,088.0

6,337.8

41,116.0

9,390.4

25

50,848

24

20

الدولي
المجــمــو ع

1,045,488.9

57,565.0

462,773.0

62,734.2

9%

475,973 1,006,676

3%

-%4

عدد المسافرين (باآلالف)
30,000.00
25,000.00
20,000.00

2013م

15,000.00

2014م

10,000.00
5,000.00
0.00
المدينة

الدمام

الرياض

جدة
الرحالت

الشحن والبريد (طن)
6,00,000.00

2,00,000.00

5,00,000.00
1,50,000.00
4,00,000.00
3,00,000.00

1,00,000.00

2,00,000.00
50,000.00

1,00,000.00
0.00

0.00
المدينة

الدمام

الرياض

جدة

المدينة

الدمام

الرياض

جدة
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 .4المعوقات والتوصيات المقترحة
تشهد منطقة الشرق األوسط نموًا عالميًا غير مسبوق في مجال صناعة الطيران المدني،
وتسعى الدول إلى تعدد مصادر ايراداتها وعدم االعتماد الكلي على االيرادات النفطية مما
دفعها إلى التوجه وبقوة لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة في قطاعات اقتصادية أخرى
كان لقطاع صناعة الطيران المدني نصيب كبير نظرا لدوره الكبير في دعم االقتصاديات
وتوفير فرص عمل ،ودفع عجلة النمو االقتصادي ,لذا فإن هذه الصناعة مرشحة لمواصلة
تحقيق معدالت نمو سريعة تعزز الحاجة إلى تسريع خطط تطوير منظومة الطيران
المدني والبنى التحتية للمطارات ومرافقها ،والتغلب على عدد من القضايا والمعوقات التي
تواجهها الهيئة العامة للطيران المدني  ،رغم أن نسبة كبيرة من تلك المعوقات تمثل قدرًا
مشتركًا بين الجهات الحكومية المختلفة في المملكة.
ويمكن استعراض أهم المعوقات التي واجهتها الهيئة خالل العام المالي 1436/1435هـ،
والتوصيات التي تقترحها الهيئة لمعالجتها من خالل المحاور التالية:

الجانب التنظيمي:
• تم فصل الجانب التشريعي عن الجانب التشغيلي إال أن ذلك لم يساعد في تحقيق الكثير
من المبادرات.
• إن تعامل القطاعات الحكومية وشبه الحكومية مع الهيئة العامة للطيران المدني كقطاع
حكومي و عدم دفع مستحقاتها عند استخدام بنيتها التحتية ومطاراتها َ
مثل عائقًا أمام
تحقيق الكثير من المبادرات واإلنجازات ,بالرغم مما ورد في تنظيم الهيئة ونظام الطيران
المدني من نصوص واضحة على ذلك.

الجانب االستثماري:
• تأخر اإلنجاز لبعض من المشاريع وذلك الرتباطها بأكثر من مقاول أو تأخرها نتيجة إلنتظار
المقاولين موافقات من جهات حكومية آخرى ،مما يؤثر على التسليم في الوقت المحدد أو
عدم إكمال المراحل النهائية للمشروع وتعثر المقاول .فينعكس ذلك سلبًا على المشاريع
االستثمارية وتأخر تواريخ تسليمها.
• كما تواجه الهيئة العامة للطيران المدني معضلة في تغطية تكاليفها االستثمارية
والتشغيلية ،وخاصة فيما يتعلق بمشاريع تحسينات وتوسعات صاالت المطارات وضرورة
استبدال الكثير من األنظمة القديمة مثل أنظمة الكهرباء والمياه وغيرها والتي لم تعد تعمل
بكفاءة ،إما لقدمها وانتهاء عمرها االفتراضي ،وإما لعدم مواكبتها للتطورات الحديثة ،وقد
أصبح استبدالها بأخرى جديدة ضروريا لتحسين مستوى المطارات واألمن والسالمة وانسيابية
الحركة الجوية.
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• تسعى الهيئة لخدمة أهداف التنمية المختلفة وتطوير منظومة النقل في المملكة عن
طريق إنشاء مطارات جديدة وتطوير المطارات القائمة ،إال أن هذا السعي يقف عائقًا أمام
أحد أهم أهداف الهيئة وهو العمل على أسس تجارية ،وتحقيق االكتفاء الذاتي الكامل
لنفقاتها الرأسمالية والجارية.

الجانب التشغيلي:
• أهمية وجود أنظمة دقيقة وحديثة لتبادل الحركة بين مراكز المراقبة الجوية وذلك لكثرة
نشاط الطائرات العسكرية في المطارات ذات االستخدام المدني  /العسكري إضافة إلى
تقارب الطائرات ،فتقوم مراكز المراقبة بدورها في االنتباه للتقاربات الجوية والتحذير المبكر
من االصطدام.
ً
قناعة من الهيئة بأهمية المعلومة
• الهيئة حريصة كل الحرص على تطوير تقنية المعلومات
بالنسبة لقطاع الطيران المدني إال أن نقص اإلعتمادات المالية لمشاريع تطوير البرامج تقف
عائقا أمام الوصول للهدف المنشود.
• تشكل بعض الدول في أفريقيا والشرق األوسط وآسيا ذات األداء الضعيف من حيث السالمة
و بعض رحالت الحج العارضة القادمة من دول ال تتوفر فيها معلومات موثوقة عن السالمة
تحديًا للهيئة في المحافظة على تحقيق أعلى درجات األمن  ،فضال عن النمو المتزايد في
حركة الطيران وازدياد عدد الناقالت ،والبدء بالتشغيل لناقالت جديدة.
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جانب الموارد البشرية:
• تواجه الهيئة صعوبات في استقطاب الكوادر المتخصصة في بعض مجاالت رأس المال
البشري إضافة للتخصصات األخرى التي تحتاجها الهيئة بشدة والتي تتمتع بقدرات وخبرات
وكفاءات تتماشى مع متطلبات العمل في المرحلة القادمة ،كما وتسعى الهيئة للحد من
التسرب الوظيفي للكفاءات الحالية والتي بذلت مجهودات و أموال طائلة لتدريبهم للوصول
للمستوى المطلوب ,األمر الذي يتطلب لتحقيقه توفير رواتب وميزات مالية أكبر مما هو مقرر
ومعمول به في الهيئة،أسوة بتلك المقدمة قي القطاعات الخاصة.
•
توجه الهيئة العامة للطيران المدني لمبدأ االدارة الربحية وتحويل المطارات الدولية إلى
ُ
وحدات استراتيجية مستقلة يقتضي تقديم مزايا وظيفية جاذبة الستقطاب الكوادر
والكفاءات المتخصصة للمشاركة في إدارة وتشغيل المطار
• تسعى الهيئة أن تكون األكاديمية السعودية للطيران المدني مركز تدريب متخصص في
المنطقة األمر الذي يمكنه من إستقطاب متدربين من دول أخرى بمقابل مالي ،لكن مشكلة
التأشيرات للمتدرب من واقع التجربة األولية تؤثر على هذه الفرصة  ,وسوف تسعى الهيئة
جاهدة مع وزارة الداخلية لتسوية هذا الموضوع.

تحصيل مستحقات الهيئة:
بذلت الهيئة جهودا كبيرة على مدى عدة سنوات لتسوية مديوناتها مع الجهات الحكومية
والخطوط الجوية العربية السعودية ،حيث بلغت المديونيات المستحقة للهيئة على
المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ()9تسعة مليارات ريال بعد أن قررت
اللجنة المكونة من الديوان الملكي والهيئة العامة للطيران المدني والمؤسسة العامة
للخطوط الجوية العربية السعودية ووزارة المالية تسوية مستحقات الهيئة على المؤسسة
العامة للخطوط الجوية العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى تاريخ 2014/6/30م
بحسب توجيه االمر السامي رقم  46381وتاريخ 1435/11/12هـ والسداد حسب مواعيد
اإلستحقاق المنصوص عليها في نظام تعريفة الطيران والئحته التنفيذية .وبذلك يكون
المبلغ المتبقي والمستحق للهيئة من تاريخ2014/7/1م وحتى نهاية العام 2014م بلغت
( )610,848,011.08ريال ،أما المبالغ المستحقة على الجهات الحكومية والخاصة بلغت
( )3,971,709,832.77ريال.
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المقترحات:
• التعجيل بتخصيص القطاعات واألنشطة المستهدفة بالتخصيص بالهيئة وفقًا للمرسوم
الملكي رقم (م )78/وتاريخ 1429/11/20هـ  ،وتفويض مجلس إدارة الهيئةباعتماد تخصيص
القطاعات واألنشطة المستهدفة بالتخصيص.
• التأكيد على الجهات المعنية بانهاء نقل ملكيات المطارات وممتلكات الهيئة وإصدار
الصكوك الخاصة بها لتتمكن الهيئة من استثمار تلك األراضي ومنع التعديات عليها تأكيدًا
لما صدر به األمر السامي الكريم رقم(أ )230/بتاريخ 1432/12/9هـ وقرار مجلس الوزراء رقم
( )149بتاريخ 1434/05/13هـ.
• التأكيد على ما صدر به األوامر السامية الكريمة وآخرها األمر السامي الكريم رقم ()4017
بتاريخ 1435/02/01هـ وقرار مجلس الشورى ( )35/78بتاريخ 1434/08/14هـ من أهمية
المحافظة على أراضي المطارات ،وعدم تخصيصها لجهات أخرى ،والشروع في بناء مدن
المطارات في األراضي المخصصة من تلك األراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
• مراجعة اإلجراءات وتبسيطها من قبل الجهات الحكومية العاملة في المطارات كالجوازات
والجمارك وتعزيز مهامها باألنظمة واألجهزة الحديثة إضافة إلى ضرورة توفير الكوادر
الوظيفية المؤهلة والمدربة وبأعداد كافية في المطارات ،مما قد يساهم ً
أيضا في انسيابية
حركة الركاب والبضائع في المطارات.
• المساهمة ببرامج توعوية مع الجهات ذات العالقة كوزارة التعليم ووزارة الثقافة واإلعالم
لتوعية مستخدمي مرافق المطارات بالمحافظة عليها كترشيد استخدام المياه وعدم
التدخين في الصاالت ونحو ذلك.
• نظرًا إلى توجه الدولة إلى الحكومة االلكترونية وأهمية المعلومة في الطيران المدني حيث
تمثل عصب عملياتها فإن األمر يتطلب دعم تقنية المعلومات بالهيئة الستكمال بنيتها
التحتية وتوفير البرامج التخصصية والكوادر البشرية المؤهلة والمتدربة.
وعليه فإن الهيئة تتطلع لدعم من مجلس الشورى الموقر لتبني مقترحات عملية تساعد
الهيئة على تجنب هذه المعوقات تمهيدا لتتويجها بالموافقة السامية.
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