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محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل ويل العهد ،النائب الثاين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

االفتتاحية
يقع عىل عاتق هيئة الطريان املدين مهمة تحقيق أجواء آمنة وفق أدق
معايري السالمة العاملية ،وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عرصية
ومتقدمة ،ومن أجل تحقيق تلك الرؤية عملت الهيئة عىل تطبيق
اسرتاتيجية تتماىش لعرش السنوات املقبلة.

تعتمد تلك االسرتاتيجية ،عىل زيادة الحصص يف املسارات الثنائية
الدولية واالنتقال تدريجيا ً إىل منظومة «األجواء املفتوحة» ،كما أولت
الهيئة أهمية لتحويل جميع مطارات اململكة العربية السعودية إىل
رشكات مساهمة ،بحيث يقترص دورها عىل إصدار املعايري والتنظيمات
الالزمة لنشاط الطريان املدين والتأكد من تطبيقها ،وتشجيع
السياحة من خالل تسهيل وزيادة عدد الركاب الرتانزيت الراغبني بأداء
مناسك العمرة.
ونظرا ً الهتمام الهيئة بمجال تنمية الحركة الجوية ،قدمت اململكة

العربية السعودية خدمة متميزة للمستفيدين من قطاع النقل الجوي،
وذلك من خالل ارتباطها مع ( )104دولة باتفاقيات ثنائية ،وتنتمي هذه
الدول لتكتالت إقليمية مختلفة ،منها ( )17دولة يف إقليم الدول العربية
و( )22دولة يف إقليم أفريقيا و( )32دولة يف إقليم آسيا و( )25دولة يف
إقليم أوروبا و( )8دول يف إقليم أمريكا الشمالية والالتينية.

كما قامت الهيئة خالل عام  2015بإدارة أكرث من مليون ونصف حركة
جوية بما فيها الحركة الجوية للطائرات العسكرية واألشغال العامة،
إضافة إىل التنسيق املستمر والدائم مع القوات الجوية بخصوص
عاصفة الحزم جنوب اململكة ،كما قامت الهيئة بإنشاء وتعديل عدد
من الطرق الجوية الفعالة واليت أثرت إيجابيا ً يف توفري الوقت والوقود

ملستخدمي االجواء ،كما تمت زيادة الساعات التشغيلية يف برج مطار
األمري عبد املحنس بــ ينبع لتكون عىل مدار  24ساعة ،وغريه من املطارات
اإلقليمية األخرى.
وأبدت الهيئة اهتماما ً بتطوير وتوسعة وإنشاء منظومة املطارات املحورية
واالقليمية واملحلية من خالل منهجية متكاملة تستهدف إطالق القدرات
الكامنة للمطارات ،وزيادة الطاقة االستيعابية وتطوير منشآت ومرافق
الشحن والخدمات اللوجستية ،عرب تصميم وإطالق برامج تشغيلية
واستثمارية وخدمية فعالة لكل مطار وفق فلسفة تمكني املطارات من
تعظيم القيمة املحلية.
ً
ً
وتشكل البنية التحتية وإنشاء املطارات وتوسعتها محورا رئيسا يف

اسرتاتيجية الهيئة ،و ساهمت الرشاكة مع القطاع الخاص ،وضمان
حماية حقوق الجمهور وكافة األطراف ذات العالقة ،يف تعزيز التنافس
يف الخدمات بما ينعكس إيجابا ً عىل سوق وصناعة الطريان املدين
وتحقيق التنمية املستدامة وهو ما أنعكس يف اسرتاتيجية الهيئة.

وفيما يتعلق بإجراءات السالمة واألمن ،نفذت الهيئة املرحلة
االستشارية للمرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات وسيتم
البدء يف املرحلة التنفيذية من املرشوع ،ورصد كافة االحتياجات األمنية
لهذه املرافق ،فضال ً عن عمل الزيارات امليدانية والتفتيشية الشاملة
( )ICAO/USOAPلجميع املطارات الدولية للتأكد من مطابقتها
ملتطلبات منظمة الطريان املدين الدويل  ))ICAOمع متابعة تقييم أهليتها
للرتاخيص املمنوحة لها للحفاظ عىل مستويات السالمة.

وفيما يتعلق بمشاريع الطريان املدين ،فقد تم اعتماد ( )52مرشوع
تطوير يف مناطق مختلفة يف اململكة العربية السعودية ملطارات محلية
وإقليمية ودولية بتكلفة إجمالية قدرها ( )6,879مليار ريال موزعة عىل
املطارات الداخلية ( )24مرشوع ،حظي منها مطار امللك عبدالعزيز بـ ()13
مرشوع ،يف حني نال مطار امللك فهد الدويل ( )11مرشوع ،ومطار امللك
خالد الدويل ( )4مشاريع ،ويف سياق متصل ،بلغ عدد الطائرات املسجلة
حىت نهاية 1436هـ ( )563طائرة.
كما اعتنت الهيئة بتطوير كوادرها حيث تم تطبيق الهيكل التنظيمي
الجديد للهيئة .ولتنمية كوادرها فقد قامت الهيئة بتدريب موظفيها
عىل مستوى مختلفاألنشطة التدريبية ،و بلغ إجمايل عدد املشاركني
من منسوبي الهيئة بنهاية العام  2015م  1.204مشاركاً ،عالوة عىل
تدريب  2.256موظفا ً باألكاديمية السعودية للطريان املدين يف مختلف
التخصصات اليت تحتاجها الهيئة كاملراقبة الجوية واإلطفاء واإلنقاذ
وصيانة األجهزة املالحية وأمن املطارات وسالمةوتشغيل املطارات.

تلك االنجازات تمنحنا تفاؤ ًال لقطاع واعد ستتحقق فيه األهداف املرجوة،
بعون من الله تعاىل ثم بفضل الدعم املتواصل من حكومة سيدي خادم
ويل العهد ـــ حفظهم الله ـــ
الحرمني الرشيفني وسمو ويل العهد
وويل ِّ
َ
فقد كانت لرعايتهم الكريمة األثر البالغ فيما تحقق من إنجازات ،كما
ال يفوتين أن أتوجه بالشكر والتقدير للجهات اليت تعاونت مع الهيئة
والجهات العاملة يف املطارات فضال ً عن أعضاء مجلس إدارة الهيئة،
فقد ساهمت جهودهم يف مساعدة الهيئة ومساندتها لتخطي الكثري من
العقبات ،ويف تمكني الهيئة من أداء دورها املنشود ،كما ال يفوتين أن
أشكر العاملني يف الهيئة الذين بذلوا كل ما من شأنه تحقيق اإلنجازات
اليت استعرضها هذا التقرير.
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املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات

Runway Safety
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فرق سالمة املدارج واملتعلقة برتخيص املطارات
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أسلوب اإلنشاء ونقل امللكية والتشغيل
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مركز العمليات األمنية
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AIM

نظام املعلومات املالحية

ERP

نظام تخطيط موارد الهيئة (املالية واملوارد البرشية)

IATA

اإلتحاد الدويل للنقل الجوي
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رشكة الطريان املدين السعودي القابضة

ICAO

منظمة الطريان املدين الدويل
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منظومة كبائن متطورة
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إدارة تدفق الحركة الجوية

PMO

مكتب إدارة املشاريع

GIS

نظام املعلومات الجغرافية

Taxiway

ممر الطائرات

CCTV

كامريات املراقبة التلفزيونية املغلقة

GACARS

قوانني الهيئة الجديدة إلدارة الطريان

Edge

وحدات االضاءة الخاصة

FAR'S

قوانني إدارة الطريان الفدرايل األمرييك

Dantel

نظام دانتيل إلنارة املدارج

RASG-MID/4

مجموعة السالمة الجوية اإلقليمية

Fire System Control

نظام التحكم يف خدمات اإلطفاء

e-tod

مرشوع نظام العوائق االلكرتوين

FlSS

نظام اإلطفاء وسالمة األرواح

ICAO Annexe

معايري وتوصيات مالحق منظمة الطريان املدين الدويل

EGNOS

نظام دعم املالحة الجوية باألقمار الصناعية

ICAO-USOAP

برنامج منظمة الطريان املدين الدويل للتدقيق والزيارات التفتيشية الشاملة

MSTS

نظام املتابعة متعدد املجسات
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الهيئة العامة
للطريان املدين
الرؤية

األهداف

تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايري السالمة العاملية ،وبناء منظومة
مطارات حديثة بخدمات عرصية متقدمة

1.1تنمية املوارد املالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق
االستقالل املايل.

الرسالة

3.3توفري أرقى الخدمات للعمالء وضيوف الرحمن وفق أحدث
املعايري العاملية.

تطوير النقل الجوي وفق أحدث املعايري العاملية ،وتعزيز مكانة اململكة
العربية السعودية عامليا كدولة مؤثرة يف صناعة الطريان املدين الدويل
وتحقيق النمو واالستدامة االقتصادية.

2.2تشجيع التوسع يف فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

4.4بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات األساسية
لخدمات قطاع النقل الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم واملعايري
الدولية املعتمدة.
5.5وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سالمة وأمن قطاع
النقل الجوي.
6.6تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق
املقاييس العاملية.

7.7تحقيق االستثمار األمثل للموارد البرشية والرضا الوظيفي يف بيئة
عمل متميزة.
8.8تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل واملشاركة الفعالة للمملكة يف
عمليات صنع القرارات يف صناعة النقل الجوي.
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1111تهيئة وتحويل وحدات األعمال االسرتاتيجية وأنشطتها إىل كيانات
تجارية مستقلة مجدية.

1010تنظيم وتطوير أنشطة النقل الجوي وفق أفضل التطبيقات العاملية.

ثانيا ً  :ماتم تنفيذه من إجراءات تخص الهيئة ضمن اإلسرتاتيجية الوطنية للنقل

امللخص التنفيذي
تعمل الهيئة العامة للطريان املدين عىل تحقيق أهدافها يف إطار مهامها ومسؤولياتها كما تحرص عىل إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية والربامج
اليت تستهدف تطوير وتنظيم صناعة النقل الجوي يف اململكة ،إيمانا ً منها بأهمية دورها الذي يسهم يف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية يف
اململكة العربية السعودية ،ويعكس التقرير السنوي للهيئة العامة للطريان املدين للعام املايل 1437/1436هـ ما حققته الهيئة من إنجازات من خالل
املحاور الرئيسية التالية:

أو ً
ال :اسرتاتيجية الهيئة العامة للطريان املدين
قبل نهاية عام  2014قامت الهيئة بتحديث اسرتاتيجيتها السابقة واليت كانت تضم ( )7أهداف ومن ثم بدأت بتطبيق اسرتاتيجيتها الجديدة بعد أن تم
إعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة يف عام 2015م.حيث تضمنت ( )11هدفا ً رئيساً.
ويف هذا اإلطار تم اقرتاح العديد من املبادرات العاجلة اليت تتماىش مع الخطة االسرتاتيجية للسنوات العرش القادمة وقد انبثقت تلك املبادرات عن
املحاور الرئيسة التالية:
ً
•العمل عىل زيادة الحصص يف املسارات الثنائية الدولية واالنتقال تدريجيا إىل سياسة “األجواء املفتوحة”.
•العمل عىل تطوير مطار حائل وتهيئته للعمل كمطار محوري.

•تحويل جميع مطارات اململكة العربية السعودية إىل رشكات مساهمة.

•حرص دور الهيئة يف اصدار املعايري ووضع التنظيمات الالزمة لنشاط الطريان املدين والتأكد من تطبيقها عىل النحو املنشود.

•تشجيع السياحة وذلك باستقطاب املزيد من ركاب الرتانزيت الراغبني يف أداء مناسك العمرة وتسهيل اإلجراءات الالزمة لذلك..
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الرقم واإلجراء

ما تم تنفيذه

( )5/1اإلدارة التجارية
لخدمات النقل

اكتمل تشكيل فريق العمل وجاري اإلعداد لبدء االجتماعات لتنفيذ اإلجراء

( )8/3تعزيز الوظائف
التنظيمية للطريان
للرتويج لخدمات
تنافسية يف النقل الجوي

قامت الهيئة العامة للطريان املدين بعدة مبادرات لتنفيذ هذا اإلجراء وذلك عىل النحو التايل :
1.1منح رخصيت تشغيل ناقل وطين لتسيري رحالت منتظمة لكل من رشكة الخطوط السعودية الخليجية ورشكة طريان املها ،وذلك
بهدف تعزيز املنافسة يف السوق املحلية من حيث األسعار والخدمة املقدمة للمسافر ،يف ظل الطلب املتنامي عىل خدمات
النقل الجوي املحيل عاما ً بعد عام والصعوبات اليت تواجهها كل من الخطوط الجوية السعودية وطريان ناس يف تغطية الطلب
بالسوق السعودية .
2.2املوافقة عىل منح تصاريح تشغيل لناقالت جوية أجنبية لتشغيل رحالت دولية من وإىل املطارات اإلقليمية والداخلية مما سوف
يساعد يف إيجاد بدائل سفر للمسافرين ويسهم يف تنمية الحركة االقتصادية والتجارية يف مناطق تلك املطارات.
3.3بناء عىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )43وتاريخ 1434/2/4هـ قامت الهيئة بوضع واعتماد دليل اسرتشادي ألسعار التذاكر الداخلية
يراجع دوريا وفقا للمستجدات ووضع رشائح لألسعار تأخذ يف الحسبان تكاليف التشغيل وأوقات الحجز.
4.4تم تشكيل لجنة وزارية مكونة من الهيئة العامة للطريان املدين ووزارة البرتول والرثوة املعدنية ووزارة املالية ووزارة االقتصاد
والتخطيط ملراجعة ارتفاع أسعار وقود الطائرات يف املطارات السعودية مقارنة بأسعارها يف مطارات الدول املجاورة واآلثار السلبية
املرتتبة عىل ذلك واليت يف مقدمتها لجوء الناقالت األجنبية لرشاء الوقود من تلك الدول قبل وصولها للمطارات السعودية مما
يشكل عبئا ً عىل مدارج املطارات السعودية ،إضافة إىل أن ذلك يحد من القدرات التنافسية للناقالت الوطنية االقتصادية وبناء
عليه تم رفع توصيات اللجنة الوزارية للمقام السامي تمهيدا ً العتمادها.
5.5تم طرح منافسة الرخصة الثانية لخدمات املناولة األرضية بمطارات اململكة العربية السعودية ملواكبة تنامي الحركة الجوية وخلق
بيئة تنافسية وخيارات متعددة لرشكات الطريان لالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة وفق املعايري واملواصفات العاملية.
6.6أسندت الهيئة مشاريع لتطوير املطارات لرشكات متخصصة ،بهدف استيعاب الزيادة املطردة يف أعداد املسافرين ورفع مستوى
الخدمات عىل النحو املنشود ،وتشجيع الناقالت الوطنية لزيادة عملياتها التشغيلية من خالل تهيئة املرافق للركاب والعابرين،
كما أن الهيئة تساوي بني الناقالت الوطنية واألجنبية يف أجور املطارات وخدمات املالحة الجوية.

7.7التنسيق مع وزارة املالية لتحديد الرحالت الداخلية اليت ال تحقق أرباحا ً لرشكات الطريان الوطنية ،أو غري املجدية اقتصادياً ،ومن
ثم تحديد الدعم املطلوب من الدولة تمهيدا ً لرفعها للمقام السامي.

امللخص التنفيذي

الرقم واإلجراء
( )5/5إعداد برنامج وطين
لسالمة النقل الجوي

ما تم تنفيذه
تقوم الهيئة العامة للطريان املدين حاليا ً بتنفيذ هذا اإلجراء عىل النحو التايل:
1.1زيادة أعداد مفتيش سالمة الطريان بصورة مطردة لتغطية برامج التفتيش املستمرة عىل مراكز عمليات التشغيل والصيانة
وتدريب الكوادر الفنية والخدمات األرضية وخدمات الشحن الجوي بجميع أنواعه.
2.2تنفيذ برامج التفتيش بشكل مستمر عىل الطريان األجنيب يف املطارات الدولية باململكة مع الرتكيز عىل عمليات التشغيل والصيانة
وتأهيل الكوادر الفنية.
3.3تدريب الكوادر الفنية العاملة يف أقسام سالمة ومعايري الطريان بصورة مستمرة لرفع مستوى أدائهم.
4.4العمل والتنسيق مع الهيئات واملنظمات الدولية املتخصصة يف صناعة الطريان وذلك باملشاركة يف الندوات واالجتماعات اليت
تهدف اىل تبادل الخربات يف مجاالت السالمة الجوية وتعميم الدروس املستفادة عىل املشغلني الجويني يف اململكة.
5.5تنفيذ برامج تفتيش سنوية تغطي جميع أيام السنة عىل املشغلني الجويني (رشكات الطريان ،مراكز الصيانة ،مراكز
التدريب  ...الخ) وهي تستهدف تاليف أوجه القصور إن وجدت ،وتنفيذ حمالت تفتيشية ملتابعة ما يكتشف من قصور لتحقيق
املستوى املطلوب .
6.6السعي إىل إصدار قوانني جديدة خاصة بالهيئة ( )GACARSلتحل محل قوانني إدارة الطريان الفيدرايل األمرييك ( )FARSوهي اآلن
يف املراحل النهائية وعند إنجازها ستعلن للجميع.

7.7القيام باستخدام برامج لتحديد املخاطر علما ً بأن الهيئة ألزمت جميع املشغلني بتلك الربامج ،كما أنها استحدثت إدارة
متخصصة ملراجعة أدلة تلك الربامج.
8.8العمل مع املشغلني الجويني ومزودي الخدمة للوصول لرشاكة معها يف مجال تطبيق متطلبات السالمة.

ثالثاً :أهم اإلنجازات يف مجال تنمية الحركة الجوية
1.1تعد االتفاقيات الثنائية للخدمات الجوية اإلطار التنظيمي الشامل للتشغيل الجوي عىل نحو آمن ومنظم وسليم .وترتبط اململكة العربية
السعودية حاليا ً مع ( )104دولة بإتفاقيات ثنائية  .وتقع هذه الدول يف تكتالت إقليمية مختلفة من العالم منها ( )17دولة يف إقليم الدول العربية
و( )22دولة يف إقليم أفريقيا و( )32دولة يف إقليم آسيا و( )25دولة يف إقليم أوروبا و( )8دول يف إقليم أمريكا الشمالية والالتينية.
ويعد نهج التنظيم الثنايئ بموجب أحكام هذه االتفاقيات قائما ً عىل تطبيق التحرير التدريجي للنقل الجوي وصو ًال إىل تطبيق سياسة األجواء
املفتوحة يف املستقبل حال اكتمال منظومة البىن التحتية للمطارات ،وخطط تحديث أساطيل الناقالت الوطنية ،ودخول ناقالت وطنية أخرى
للمشاركة يف خدمة الحركة الجوية وتنميتها .كما ترتكز االتفاقيات عىل رفع القيود املفروضة عىل دخول األسواق وإتاحة تعددية التعيني
لرشكات الطريان.
2.2قامت الهيئة بإدارة أكرث من مليون ونصف حركة جوية ،بما فيها الحركة الجوية للطائرات العسكرية واألشغال العامة.

3.3قامت الهيئة بالتنسيق املستمر والدائم مع القوات الجوية فيما يتعلق بالعمليات الجوية لعاصفة الحزم ،جنوب اململكة.

4.4قامت الهيئة بالتعامل مع الحركة الجوية املتأثرة بأوضاع بعض الدول املجاورة مما أدى للتغيري يف بعض املسارات الجوية.
5.5قامت الهيئة بإنشاء وتعديل عدد من املسارات الجوية الفعالة واليت أثرت إيجابيا ً يف توفري الوقت والوقود ملستخدمي األجواء السعودية.

6.6تم زيادة الساعات التشغيلية يف برج مطار األمري عبد املحنس بينبع لتكون عىل مدار الساعة.
7.7تعزيزا ً ملكانة اململكة العربية السعودية كعضو فعال ومؤثر يف منظمة الطريان املدين الدويل ( )ICAOتم إستضافة اإلجتماع الرابع «ملجموعة
السالمة الجوية اإلقليمية  »RASG-MID/4ملنطقة الرشق األوسط بمدينة جدة بتاريخ  31مارس  2015وملدة  3أيام.
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8.8إدخال نظام عبور إلصدار تصاريح للرحالت والذي يربط الهيئة العامة للطريان املدين إلكرتونيا ً بالجهات الحكومية ذات الصلة (وزارة الدفاع ،القوات
الجوية ،هيئة األركان العامة ،الديوان املليك ،وزارة الخارجية) ومن شأن النظام تسهيل اإلجراءات وسينعكس ذلك عىل زيادة التصاريح املمنوحة
ويعزز الصورة الذهنية لدى عمالء الهيئة.

9.9منحت الهيئة العامة للطريان املدين رخصة مشغل جوي تجاري وطين لرشكة نسما للطريان السعودية واليت ستؤهلها لتشغيل رحالت جوية
منتظمة داخلية ودولية من وإىل مطارات اململكة .مع اتخاذ مطار حائل اإلقليمي مركزا ً رئيسيا ً لعملياتها التشغيلية .وستسهم تلك الخطوة يف
تعزيز املنافسة يف سوق الطريان املحيل.

1010قامت الهيئة العامة للطريان املدين باملوافقة عىل منح تصاريح تشغيل لناقالت أجنبية الستخدام املطارات اإلقليمية والداخلية للرحالت الدولية
األمر الذي سيوفر املزيد من بدائل السفر للمواطنني واملقيمني .كما أن ذلك سيشكل دفعا ً للحركة االقتصادية يف املناطق اليت ستخدمها
تلك الرحالت.

1111تحرص الهيئة العامة للطريان املدين عىل تطبيق القواعد األساسية لسالمة الطريان يف اململكة وتضعها يف مقدمة أولوياتها ومن أهم اإلنجازات
يف هذا املجال تأسيس اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر باستقاللية عن اإلدارات التشغيلية األخرى ،تماشيا ً مع توصيات السالمة العاملية وتفاديا ً
لتضارب املصالح.
1212نظرا ً ألهمية خفض أسعار وقود الطائرات يف توفري فرص اقتصادية لنمو الحركة الجوية وتأثريها عىل التشغيل وانعكاساته االقتصادية عىل

الناقالت الوطنية واألجنبية فقد صدرت موافقة املقام السامي الكريم عىل قرار مجلس الوزراء رقم ( )331وتاريخ 1436/07/15هـ وفقا لآللية األتية:
أو ًال :عىل رشكة أرامكو السعودية تخفيض أسعار وقود الطائرات عىل السعر املعلن واملبين عىل معادلة مرتبطة بالسعر الدويل الذي تصدره الرشكة
بشكل دوري ألسعار الوقود الخاصة باملطارات السعودية وذلك وفقا ً ملا ييل:
•تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ وقدره ( )15هللة عن كل لرت يف كل من مطار امللك عبدالعزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل.

•تخفيض أسعار وقود الطائرات بمبلغ وقدره ( )20هلله عن كل لرت يف بقية مطارات اململكة.
ثانياً :يطبق التخفيض املنصوص عليه يف الفقرتني ( )1و ( )2من البند (أو ًال) عىل جميع رشكات الطريان اليت تستخدم املطارات السعودية.

1313قامت الهيئة بطرح منافسة الرخصة الثانية لخدمات املناولة األرضية بمطارات اململكة العربية السعودية ملواكبة تنامي الحركة الجوية وخلق بيئة
تنافسية وخيارات متعددة للناقالت الوطنية واألجنبية لالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة وفق املعايري واملواصفات العاملية وقد فازت رشكة سويس
بورت السعودية باملنافسة وسوف تبدأ بعملياتها التشغيلية خالل عام 1437هـ 1438/هـ .
1414منح ( )61رشكة طريان تراخيص لنقل الحجاج خالل موسم هذا العام 1436هـ (2015م) ،وتم حرص أعداد الحجاج القادمني عن طريق مطارات
اململكة حسب املطارات كما هو موضح يف الجدول التايل.
م

املطارات

عدد الحجاج القادمني

1

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

763.575

2

مطار أالمري محمد بن عبد العزيز الدويل

563.146

3

مطار الطائف

887

4

مطار امللك خالد الدويل

137

5

مطار امللك فهد الدويل

6

املجموع

1.327.751

امللخص التنفيذي

1515استئناف تطبيق خطة الهيئة اإلسرتاتيجية لتحديث التنظيم الثنايئ للنقل الجوي ،واملبنية عىل االسرتاتيجية الوطنية للنقل الجوي ،يف إطار نهج
التحرير التدريجي للنقل الجوي ،وصو ًال إىل تطبيق سياسة األجواء املفتوحة مستقبالً ،بما يواكب التطورات اليت يشهدها التنظيم وفقا ً ملعايري تحدد
أولويات الدول املستهدفة للتحديث وتنحرص الدول املستهدفة للتحديث يف ثالث فئات رئيسة وهي:
.أتحديث مذكرات التفاهم القائمة مع الدول اليت ترتبط باتفاقيات ثنائية مع اململكة.

.بالدخول يف مفاوضات إلبرام مشاريع اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم جديدة مع الدول الراغبة يف ذلك أو اليت تقتىض مصلحة اململكة
الدخول معها يف مثل تلك االتفاقيات.

.جإجراء مراسم التوقيع النهايئ عىل االتفاقيات اليت صدر بشأنها قرارات من قبل مجلس الوزراء للتفويض بالتوقيع حيث تم عرب القنوات
الدبلوماسية جدولة ( )17دولة خالل عام 2015م إلجراء مراسم التوقيع.

1616استمرار تطبيق سياسة األجواء املفتوحة عىل نقطة الدمام (مطار امللك فهد الدويل) بصفة استثنائية لتنمية الحركة الجوية من وإىل املطار ،ويف
إطار الحريتني الثالثة والرابعة للنقل الجوي ووفقا ً السرتاتيجية الهيئة املطبقة لتنمية الحركة الجوية.
1717وضع أُسس التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل تمهيدا ً لإلعالن عن مناطق النزاع الخطرة .
1818البدء يف إرساء وتنفيذ عقد مرشوع نظام العوائق االلكرتوين . e-tod
1919العمل عىل ترخيص رشكة سويسبورت فنيا ً يف عمليات الخدمات األرضية .

2020الرتخيص ألكاديمية معهد آفاق لتكنولوجيا الطريان لتقديم اختبارات الكفاءة يف اللغة االنجليزية و إصدار /تجديد عدد ( )6655رخصة خالل
العام عىل النحو التايل:

وقد ساهمت هذه اإلنجازات يف تحقيق أهداف الهيئة التالية:

•هدف الهيئة الثاين :تشجيع التوسع يف فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

•هدف الهيئة الرابع :بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات األساسية لخدمات قطاع النقل الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم
واملعايري الدولية املعتمدة.

•هدف الهيئة الخامس :وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سالمة وأمن قطاع النقل الجوي.

•هدف الهيئة الثامن :تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل واملشاركة الفعالة للمملكة يف عمليات صنع القرارات يف صناعة النقل الجوي.
•هدف الهيئة العارش :تنظيم وتطوير أنشطة النقل الجوي وفق أفضل التطبيقات العاملية.

رابعاً :سالمة وأمن الطريان املدين
تضع الهيئة العامة للطريان املدين تطبيق القواعد األساسية لسالمة الطريان فى اململكة العربية السعودية يف مقدمة أولوياتها ،األمر الذي يتضمن
االلتزام بأحدث معايري السالمة املطبقه عامليا ً يف إجراءاتها ومشاريعها ،كما تحرص الهيئة عىل اختيار أفضل الكفاءات الوطنية أو األجنبية فى
عمليات التدقيق والتفتيش والرتخيص لكل مجاالت النقل الجوي ،وقد توجت هذه الجهود بإجازة منظمة الطريان املدىن الدويل لتطبيق الهيئة ملعايري
وإجراءات السالمة .وقد حققت الهيئة يف هذا املجال ماييل:

1.1االنتهاء من تنفيذ املرحلة االستشارية للمرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات وسيتم البدء يف املرحلة التنفيذية من املرشوع .
2.2جاري العمل عىل تنفيذ املرشوع األمين العاجل لتأمني األجهزة األمنية للمطارات .

3.3تم إجراء مسح أمين للصاالت امللكية ورصد كافة االحتياجات األمنية لهذه املرافق.

نوع اإلصدار أو التجديد

عدد الرخص

نوع اإلصدار أو التجديد

عدد الرخص

طيار نقل جوي تجاري

760

طيار اختبار

23

طيار تجاري

692

ميكانييك طائرات

449

طيار خاص

62

فين طائرات

142

مهندس جوي

38

مرحل جوي

217

مدرب طريان

5

مضيف/مضيفة

2029

6.6تم تنفيذ عدد ( )5زيارات تفتيشة عىل اعمال خدمات اإلطفاء واإلنقاذ باملطارات يف اململكة وذلك للتأكد من مطابقتها للمعايري الدولية .

مراقب جوي

163

شهادة عضو الطاقم

2075

8.8متابعة التفتيش عىل مركز البحث و اإلنقاذ .

2121تم االنتهاء من مراجعة وتحديث اللوائح التنفيذية الجديدة لسالمة الطريان اليت إعتمدتها الهيئة العامة للطريان املدين بموجب السلطة املنصوص
عليها يف نظام الطريان املدين باململكة العربية السعودية واليت تتطابق مع معايري وتوصيات مالحق منظمة الطريان املدين الدويل ()ICAO Annexes
كما تم إعتماد اإلجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح التنفيذية الجديدة (.)ebook

2222منح رشكة سكاي برايم رخصة مشغل جوي للرحالت العارضة كما تم ترخيص نفس الرشكة للعمل كمحطة اصالح طائرات .
2323اعتماد ( )4218شهادة لياقة طبية من قبل إدارة طب الطريان.

4.4القيام بزيارات ميدانية تفتيشية شاملة ( )ICAO/USOAPلجميع املطارات الدولية للتأكد من مطابقتها ملتطلبات منظمة الطريان املدين
الدويل ( )ICAOمع متابعة تقييم أهليتها للرتاخيص املمنوحة لها للحفاظ عىل مستويات السالمة وفقا ً لتلك املتطلبات.
5.5تم تنفيذ عدد ( )8تجارب طوارئ وعدد ( )18تجربة إخالء ضمن برنامج خطط الطوارئ باملطارات وفق اآللية التالية:

تنفذ تجارب الطوارئ بموجب توصيات منظمة الطريان املدين الدويل ( )ICAOومعايريها املعتمدة يف أدلتها الفنية ،اليت جاءت يف امللحق رقم
( ،)14ووفقا لهذه التوصيات واملعايري ،فإن تجارب الطوارئ يف املطارات ينبغي أن تجرى كل عامني وليس كل عام ،وبناء عليه قسمت الهيئة
مطارات اململكة الداخلية ال ( )21لقسمني ،قسم يتم تنفيذ تجارب الطوارئ فيه يف عام ،فيما يتم تنفيذ تجارب اإلخالء يف القسم الثاين يف نفس
العام ،ويف العام التايل يتم تنفيذ تجارب الطوارئ يف املطارات اليت لم تنفذ فيها تجارب الطوارئ يف العام الذي سبقه ،بينما تنفذ يف القسم اآلخر
تجارب اإلخالء.

7.7تم التفتيش عىل مركز املراقبة الجوية بمطار امللك عبدالعزيز الدويل .

9.9متابعة التفتيش الذي أجرته منظمة الطريان املدين الدويل عىل اململكة يف مجال الطريان .
1010عقد ورش عمل لجميع القطاعات الحكومية واملطارات الدولية والداخلية ،وفقا ً إلجراءات ترخيص املطارات ومتطلباتها واملتعلقة بالدليل
اإلرشادي .14 – 14

1111عقد ورش عمل لجميع القطاعات الحكومية العاملة يف املطارات الدولية والداخلية ،وفقا ً ملتطلبات الئحة الدليل اإلرشادي الخاص بفرق سالمة
املدارج واملتعلقة برتخيص املطارات .)RST( 04-Runway Safety Teams 14

1212اإلرشاف عىل تنفيذ برنامج تقييم و تحسني حركة املسافرين عرب نقاط التفتيش باملطارات بالتنسيق مع االتحاد الدويل للنقل الجوي (.)IATA

1313ضمن إطار تنفيذ برنامج التفتيش عىل محطات إصالح الطائرات للتحقق من االلتزام باألنظمة واإلجراءات فقد تم إجراء التفتيش عىل الوثائق
والتفتيش امليداين لعدد ( )41محطة إصالح محلية وأجنبية.

6

امللخص التنفيذي

 .2مطار امللك خالد الدويل
1414تم إجراء التفتيش عىل مشغيل الطائرات وعددهم ( )16مشغال ً حيث تم التفتيش عىل الوثائق والتفتيش امليداين عىل الطائرات واملرافق للتحقق من
االلتزام باألنظمة من قبل مشغيل الطائرات .

1515التفتيش عىل عدد ( )26طائرة جديدة و ( )20طائرة مستأجرة من قبل مشغلني سعوديني للتأكد من مطابقتها للمواصفات التشغيلية.

1616إجراء ( )3زيارات تفتيشية من قبل إدارة طب الطريان عىل عيادات األطباء املفوضني بنا ًء عىل متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل (.)ICAO
هذا وتسهم هذه اإلنجازات يف تحقيق أهداف الهيئة التالية:

•هدف الهيئة الثالث :توفري أرقى الخدمات للعمالء وضيوف الرحمن وفق أحدث املعايري العاملية.

•هدف الهيئة الخامس :وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سالمة وأمن قطاع النقل الجوي.

خامساً :تطوير البنية التحتية للمطارات

تعمل الهيئة حاليا ً عىل رفع مستوى خدمات النقل الجوي اليت تقدم للمسافرين عرب مطاراتها الدولية واإلقليمية والداخلية اليت تنترش يف ( )27موقعا ً
مختلفا ً مختلف من اململكة العربية السعودية وذلك من خالل حزمة من املشاريع التطويرية للمطارات واليت تنطوي عىل تطوير وإنشاء صاالت سفر

جديدة بالكامل وفق أحدث املواصفات العاملية باإلضافة إىل مشاريع التجديدات والتحسينات املستمرة عىل عدة مراحل يف املطارات ،كما تقوم الهيئة
بدراسة احتياجات املناطق لخدمات النقل الجوي من خالل دراسة الحركة االقتصادية واالستثمارية للمنطقة ،والكثافة السكانية يف املحافظات والقرى
اليت تخدمها ،وذلك لرفع الطاقة اإلستيعابية لصاالت السفر وفقا ً للحركة التشغيلية املتصاعدة النمو اليت قدرت يف عام 2015م بنسبة ( )9,5%عن
العام الذي يسبقه إلجمايل الحركة الجوية يف املطارات.
•يعمل قطاع املطارات عىل تنفيذ ( )52مرشوع تطوير يف مناطق مختلفة يف اململكة العربية السعودية ملطارات محلية وإقليمية ودولية بتكلفة
إجمالية قدرها ( )6,879مليار ريال موزعة عىل النحو التايل:
•املطارات الداخلية ( )24مرشوعاً.
•مطار امللك عبدالعزيز ( )13مرشوعاً.

•مطار امللك فهد الدويل ( )11مرشوعاً.

•مطار امللك خالد الدويل ( )4مشاريع.

 .1مرشوع تطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل
يهدف مرشوع تطوير مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة و الذي يمثل إنشاء مطار جديد بكامل مرافقه إىل مواكبة نمو الحركة الجوية املطرد واالرتقاء
بنوعية الخدمات املقدمة للعمالء و تحويل املطار إىل مطار محوري دويل و توظيف أحدث التقنيات املتطورة يف تشغيل املطارات الذكية ،كما ينطوي
عقد مرشوع مطار امللك عبد العزيز الدويل الجديد عىل إنشاء محطة نقل للقطارات داخل حرم املطار ليتم ربط املطار بوسائل النقل األخرى وذلك
بالتنسيق مع وزارة النقل .و تبلغ امليزانية املعتمدة للمرشوع  31.5مليار ريال سعودي يتم تمويل معظمها من خالل إصدار صكوك لالكتتاب العام
(حيث تم حىت اآلن إصدار صكوك بقيمة  27.1مليار ريال) عىل أن يتم تمويل الجزء الباقي و كذا سداد الصكوك و ما يرتتب عليها من عوائد وإيرادات
الهيئة .وقد بلغ إجمايل ما تم رصفه عىل املرشوع حىت نهاية العام املايل 1437/1436هـ نحو  28.5مليار ريال تم رصف نحو  25.7مليار ريال منها عىل
الحزمتني الرئيسيتني ( 421و  )422من املبالغ املتحصلة من صكوك االكتتاب العام و رصف نحو  2.8مليار ريال عىل باقي الحزم الصغرية من اإليرادات
املبارشة للهيئة .هذا و قد بلغت نسبة اإلنجاز للمرشوع  75.25%بنهاية العام املايل 1437/1436هـ.
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•مرشوع تطوير وتوسعة مطار امللك خالد الدويل (الصالتني  3و - )4بانتظار موافقة املقام السامي -

يشتمل مرشوع تطوير وتوسعة الصالتني رقم ( 3و  )4عىل تصميم وتنفيذ الصالتني لتستوعبا  17.5مليون مسافر سنوياً ،وصالة جديدة إلنهاء
إجراءات سفر الركاب تقع بني الصالتني ( 3و  ،)4باإلضافة إىل ثالثة مرافئ مرتبطة بالصالتني ( 3و  )4تؤدي إىل بوابات السفر ،واملرشوع حاليا ً يف
مرحلة التسليم للمقاول.

•مرشوع الصالة الخامسة

تم إنجاز  % 92من أعمال التنفيذ من مرشوع تصميم وتنفيذ الصالة رقم  5واملرافق التابعة لها بمطار امللك خالد الدويل ويشتمل املرشوع عىل
صالة ركاب بمساحة إجمالية تبلغ  100.000م 2قادرة عىل استيعاب  12مليون مسافر سنويا ً تتضمن  8بوابات مزدوجة للصعود للطائرات
( )MARSقادرة عىل استيعاب  8طائرات ( ) Code Eأو  16طائرة ( )Code Cيف آن واحد ومبىن مواقف للسيارات يتسع ل  3000سيارة ومركز
اطفاء حريق ومبىن مركز عمليات ساحة الطريان وبوابة جديدة لساحة الطريان وشبكة طرق وجسور.

كما تم ربط الصالة الجديدة ( )5بمرشوع مرتو الرياض (داخل الرياض فقط) ويوجد موقع ملحطة السكة الحديدية يتبع املؤسسة العامة للسكك
الحديدية (للربط بني املدن).

 .3مطار امللك فهد الدويل
•تم االنتهاء من تحديث املخطط الرئيس لقرية الشحن الجوي لتصبح متعددة الوسائط ولرتتبط بجميع وسائل النقل (الربية والبحرية والجوية
إضافة إىل السكك الحديدية).
ً
•تم إنشاء مرافق لـعدد ( )5رشكات رائده عامليا للشحن الرسيع ،كما تم توقيع عقدين مع رشكتني اضافيتني (DHL, FedEx, UPS, TNT, SMSA,
 )NaQel, Zajelوذلك ضمن املرحلة األوىل من مرشوع تطوير قرية الشحن (منطقة الشحن الرسيع).

•تم تخصيص مستودع يف قرية الشحن لرشكة الصناعات األساسية (سابك) وذلك لتسهيل وزيادة الطاقة االستيعابية لخدمات مناولة الشحنات
باملطار ودعم الصناعة باململكة.

•تم البدء يف إنشاء مرشوع فندق املطار فئة خمسة نجوم وسيتم االنتهاء منه خالل عام 2016م.
•تم البدء يف مرشوع توسعة مناطق الجوازات وسيتم االنتهاء منه خالل عام 2016م.

•تم إجراء تعديالت جوهرية عىل كاونرتات السفر وتركيب العديد من األجهزة األمنية املساعدة لتخفيف عملية انهاء إجراءات املسافرين.

•تم البدء يف مرشوع استبدال سور حرم املطار بسور خرساين وإنشاء بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي واملتوقع االنتهاء من املرشوع بداية
عام 2017م.

 .4تقنية املعلومات
تم إنجاز مرشوع البنية التحتية ملطار امللك عبدالعزيز وربط مباين املطار باملبىن الرئيس (مبىن اإلدارة  )242وقد تم تزويد املبىن بخدمة االنرتنت عن
طريق الشبكة الالسلكية (  ) WIFIلخدمة منسوبي الهيئة و ضيوفها ،كما تم عمل تحسني لتغطية و خدمة شبكة االنرتنت بصاالت املسافرين يف
مطار امللك عبد العزيز الدويل بجدة للصالة الجنوبية و الصالة الشمالية ،كما تم ربط و تحديث أجهزة الربط بمبىن السالمة والرتاخيص وتزويد املبىن
بجميع خدمات الهيئة  ,وقد تم االنتهاء من خزان الوقود االحتياطي والذي يعمل يف حال انقطاع الكهرباء عن مركز املعلومات من  8ساعات اىل 3
أيام ،كما تم تجهيز بنية املطارات الداخلية تقنيا ً لتفعيل حضور وانرصاف املوظفني عن طريق البصمة وربطها بكامريات للمراقبة .كما تم إنشاء مركز
العمليات األمنية (  ) SOCوذلك ملراقبة وحماية شبكة الهيئة داخليا وخارجيا ،وتم إنشاء مركز لعمليات الشبكة ( )NOCملراقبة أداء وجودة شبكة
الهيئة وتم ربطها بمركز خدمات املستخدمني والذي يعمل عىل مدار الساعة .كما تم تغطية صاالت املسافرين بمطار امللك فهد الدويل بخدمة االنرتنت
عن طريق الشبكة الالسلكية ( )WIFIوذلك لخدمة املسافرين.

امللخص التنفيذي

هذا وتسهم هذه اإلنجازات يف تحقيق أهداف الهيئة التالية:

•هدف الهيئة األول  :تنمية املوارد املالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق االستقالل املايل.

•هدف الهيئة الثالث :توفري أرقى الخدمات للعمالء وضيوف الرحمن وفق أحدث املعايري العاملية.

•هدف الهيئة الرابع :بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات األساسية لخدمات قطاع النقل الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم
واملعايري الدولية املعتمدة.

•هدف الهيئة السادس :تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق املقاييس العاملية.

تعريف الواقعة :أي واقعة ،دون حادث ،مرتبطة بتشغيل طائرة وتؤثر أو يمكن أن تؤثر عىل سالمة التشغيل.

وجاءت تفاصيل الحوادث خالل العام املايل 1437/1436هـ (2015م) عىل النحو التايل:
الرقم املرجعي

تاريخ الحادث

مكان الحادث

ملخص الحادث

0070-AIB-2015

1436/06/20هـ

منتزه جواثا باالحساء

تحطم طائرة رشاعية من نوع ( )Delta-DMWأثناء محاولة اإلقالع من
مدرج الطائرات الرشاعية الكائن يف منتزه جواثا ونتج عنه اصابة قائد
الطائرة ومرافقه.

ساحة مطار امللك عبدالعزيز
الدويل

تعرض سائق معدة دفع الطائرات إلصابة مبارشة يف قدمه اليمىن خالل
تنفيذ عملية دفع طائرة تابعة لطريان ناس و أثناء فصل عمود التوصيل من
مقدمة الطائرة وأدخل السائق عىل اثرها املستشفى لتلقي العالج.

ساحة مطار امللك عبدالعزيز
الدويل

خالل عملية ازالة مصدات منع االنزالق عن العجالت األمامية إلحدى
الطائرات من قبل فين ترحيل الرحلة تدحرجت الطائرة إىل األمام مما نتجع
عنه دعس العجلة األمامية للطائرة قدم فين ترحيل الطائرة.

سادسا ً  :حماية البيئة
تتأثر البيئة املحيطة باملطارات من جراء تشغيلها وينعكس هذا التأثر بأشكال عدة ،وللحد من هذه التأثريات قامت الهيئة بما ييل:
1.1تم االنتهاء من دراسة عن الضوضاء يف بعض مطارات اململكة.

0113-AIB-2015

1436/06/07هـ

2.2سيتم تنفيذ مرشوع نظام متكامل لرصد وتجنب اصطدام الطيور بالطائرات يف بعض مطارات اململكة.
3.3سيتم تركيب رادار لرصد الطيور يف بعض مطارات اململكة.

0217-AIB-2015

1436/11/07هـ

هذا وتسهم هذه اإلنجازات يف تحقيق أهداف الهيئة التالية:

•هدف الهيئة الخامس :وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سالمة وأمن قطاع النقل الجوي.
•هدف الهيئة التاسع :حماية البيئة من اآلثار السلبية الناتجة عن أنشطة النقل الجوي.

سابعا ً  :إحصائية عدد الطائرات السعودية

كما وسجل مكتب التحقيقات يف حوادث الطريان ثالثة حوادث أخرى وقعت خارج اململكة تأثر بها أطراف سعوديون.
أما تفاصيل وقائع الطريان فجاءت عىل النحو التايل:
عدد
الوقائع

تصنيف الوقائع

عدد
الوقائع

تصنيف الوقائع

عدد
الوقائع

تصنيف الوقائع

ثامنا ً  :عدد حوادث ووقائع الطريان

2

وقائع لتصميم املطارات أو خدمات
املطار التشغيلية

3

تقلبات مناخية

8

إدارة الحركة الجوية

تعريف الحادث :واقعة تتعلق بتشغيل طائرة تقع يف أي وقت من بداية صعود أي شخص عىل الطائرة بقصد الطريان حىت نزول جميع هؤالء
األشخاص من الطائرة ،وينجم عنها أي من الحاالت التالية:

46

وقائع أرضية بساحات املطارات

2

هبوط غري صحيح عىل املدرج

38

فشل او خلل يف أنظمة الطائرة

5

فقدان التحكم أثناء الطريان

6

عواصف رعدية /تغري اتجاه
ورسعة الرياح

7

االرتطام األريض

1

فقدان التحكم عىل األرض

14

وقائع حريق أو دخان لم يتخلله
أي اصطدام

62

االرتطام بالطيور

0

أنحراف عن املدرج

5

أقتحام مدرج بدون ترصيح

18

أخرى :غري محدده

4

وقائع سالمة مقطورة الركاب

17

فشل او خلل يف محركات الطائرة

50

تقارب جوي

0

االرتطام بالعوائق أثناء اإلقالع
أو الهبوط

5

عدم كفاية الوقود

293

املجموع

بلغ عدد الطائرات املسجلة حىت نهاية العام املايل 1437/1436هـ (2015م) ( )563طائرة.

1.1إصابة مميتة أو جسيمة ألي شخص نتيجة ألي سبب من األسباب التالية:
•وجوده عىل منت الطائرة.

•احتكاكه مبارشة بأي جزء من أجزاء الطائرة ،بما يف ذلك أي جزء ينفصل عنها.
•التعرض املبارش لنفث محركات الطائرة.

وذلك باستثناء اإلصابات الناتجة عن أسباب طبيعية ،أو اليت يحدثها الشخص لنفسه أو اليت يتسبب فيها أشخاص آخرون ،أو عندما تحدث
اإلصابات لراكب متسلل مختئب يف مكان غري مخصص أو متاح عادة للركاب أو أفراد طاقم الطائرة.
2.2تحطم الطائرة أو عندما تصاب الطائرة بتلف أو بفشل بنيوي من شأنه أن يؤثر سلبا ً عىل قوة بنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طريانها ،ويتطلب
عادة إجراء إصالحات رئيسة أو استبدال الجزء التالف .وذلك باستثناء حاالت فشل املحرك أو تلفه ،عندما يقترص التلف عىل املحرك أو أغطيته
أو ملحقاته ،أو باستثناء التلف الذي يقترص عىل املراوح ،وأطراف األجنحة ،والهوائيات ،واإلطارات ،والفرامل ،واألسطح االنسيابية أو انبعاجات
السطح الخارجي الصغرية أو الثقوب الصغرية يف السطح أو السطح الخارجي للطائرة.

3.3عندما تصبح الطائرة مفقودة أو يتعذر الوصول إليها تماما.
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هذا وتويل الهيئة يف جميع عملياتها أهمية بالغة لتوفر عنرصي أمن وسالمة الطريان ونحمد الله أن اململكة قد حافظت عىل موقع متميز يف هذا
املجال بشهادة تقارير فرق التدقيق العاملية املتخصصة سواء التابعة ملنظمة الطريان املدين الدويل ( )ICAOأو املنظمات األخرى املتخصصة.

امللخص التنفيذي

تاسعاً :الرشاكة مع القطاع الخاص

حادي عرش :املوارد البرشية

تم تشكيل (إدارة الرشاكة مع القطاع الخاص) لتحقيق أغراض الهيئة العامة للطريان املدين من تنظيم قطاع الطريان املدين وصناعة النقل الجوي
وتنميتها وتطويرها يف إقليم اململكة وتفعيل اسهاماتها الوطنية وتهيئتها كعنرص جذب استثماري للقطاع الخاص الوطين واألجنيب ،باعتبارها رافدا ً
مهما ً من روافد االقتصاد الوطين .واملتمثلة يف إنشاء املطارات املدنية يف اململكة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وتأهيلها والعمل عىل تنمية

تم تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة .ولتنمية كوادرها فقد قامت الهيئة بتدريب نسبة كبرية من موظفيها عىل مستويات مختلفة األنشطة
التدريبية ،وبلغ إجمايل عدد املتدربني من منسوبي الهيئة حىت نهاية عام 2015م  1204متدرباً ،عالوة عىل تدريب  2256موظفا ً باألكاديمية السعودية
للطريان املدين يف مختلف التخصصات اليت تحتاجها الهيئة كاملراقبة الجوية واإلطفاء واإلنقاذ وصيانة األجهزة املالحية وأمن املطارات وسالمة
وتشغيل املطارات.

مواردها وذلك بتشغيلها عىل أسس ومعايري تجارية من خالل تنويع مصادر دخلها واالستثمار األمثل ملنشآتها ومرافقها والخدمات اليت تقدمها مع
ضمان تنفيذ املشاريع وتشغيلها حسب أعىل مستويات املشاريع املشابهة بالعالم والدول املجاورة مع مراعاة مكانة اململكة العربية السعودية ومراعاة
أهمية مواقع املطارات فيها مع عدم تحميل الهيئة أي تكاليف إنشائية أو تشغيلية.

•بلغ إجمايل عدد املستفيدين من أنشطة التدريب ( )1204مستفيداً.

ويسهم ذلك يف تحقيق اهداف الهيئة التالية:

•بلغ عدد خطط التدريب السنوية املعتمدة (من قطاعات وإدارات الهيئة) ( )19خطة تدريب سنوي.
•بلغ عدد املستفيدين من دورة (مهارات االتصال) اليت نفذت داخل الهيئة ( )537مستفيداً.

•هدف الهيئة األول :تنمية املوارد املالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق االستقالل املايل.
•هدف الهيئة الثاين :تشجيع التوسع يف فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

•بلغ عدد املستفيدين من دورة (التميز يف خدمة العمالء) اليت نفذت داخل الهيئة ( )523مستفيداً.
•تم تنفيذ املرحلة األوىل من برنامج (قادة املستقبل بالهيئة) وبلغ عدد املتدربني ( )15متدرباً.

عارشاً :رشكة الطريان املدين السعودي القابضة ()SCAHC

•عقد مجلس مديري الرشكة إثنا عرش اجتماعاً ،عالوة عىل عقد ورش عمل واجتماعات تشاورية .كما قام مجلس املديرين بإعداد ومراجعة العديد
من أنظمة الرشكة والرشكات املنبثقة عنها ،عىل سبيل املثال ال الحرص رؤية ورسالة وقيم الرشكة والقوائم املالية وأدلة حوكمة الرشكة والصالحيات
املالية واإلدارية والفنية واللوائح واإلجراءات املالية والوظيفية.

•تم استقطاب كوادر وطنية مؤهلة يف عدة تخصصات لقيادة عمليات الرشكة املختلفة.

•تم اعتماد الهياكل اإلدارية واألنظمة املالية واإلطارات القانونية للقطاعات املخطط تحويلها إىل رشكات وهي كالتايل:
•مطار امللك خالد ويحول إىل (رشكة مطارات الرياض ذات مسؤولية محدودة).

•قطاع املالحة الجوية ويحول اىل (رشكة خدمات املالحة الجوية السعودية ذات مسؤولية محدودة).

•قطاع تقنية املعلومات ويحول إىل (الرشكة السعودية لنظم معلومات الطريان ذات مسؤولية محدودة).

هذا وتسعى الهيئة العامة للطريان املدين من خالل رشكة الطريان املدين السعودي القابضة لتخصيص القطاعات التالية حسب الجدول التايل:
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األنشطة التدريبية وتقييمها

القطاع

العام املتوقع للتخصيص

مطار امللك خالد الدويل

2016

املالحة الجوية

2016

تقنية املعلومات

2016

مطار امللك فهد الدويل

2017

•تم تنفيذ دورة (صياغة الخطابات وإعداد التقارير) لعدد ( )31مستفيداً.

•بلغ إجمايل عدد املستفيدين من موظفي الهيئة يف دورات اللغة اإلنجليزية ( )79مستفيداً.
•تم تنفيذ دورة (نظام العمل السعودي) لعدد ( )49مستفيداً.
•بلغ عدد املستفيدين من أنشطة معهد اإلدارة العامة ( )198موظفاً.

االبتعاث واإليفاد
•وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم البتعاث  600طالب من حدييث التخرج للدراسة خارج اململكة ضمن برنامج خادم الحرمني
الرشيفني لالبتعاث الخارجي خالل األعوام 1436هـ 1440 -هـ .وذلك لنيل درجة املاجستري والبكالوريوس يف تخصصات نوعية تحتاجها الهيئة وغري
متوفرة داخل اململكة ،إضافة إىل دبلوم املراقبة الجوية.
•تم إعداد وتنفيذ حملة اختبار واختيار للطلبة املرشحني لالبتعاث الخارجي ضمن برنامج «وظيفتك وبعثتك» .حيث تم ترشيح عدد ( )17طالبا ً
للماجستري وعدد ( )13طالبا ً للبكالوريوس وعدد ( )90طالبا ً للدبلوم.

•تخرج عدد ( )4من منسوبي الهيئة املبتعثني ضمن برنامج خادم الحرمني الرشيفني لالبتعاث الخارجي ونالوا درجة املاجستري.

•ضمن برنامج البعثات املنتهية بالتوظيف حصل طالب عىل درجة املاجستري فيما حصل طالبان عىل درجة البكالوريوس.
•التحق يف بداية عام 2015م عدد ( )25طالبا ً لدراسة دبلوم املراقبة الجوية بنيوزيلندا ضمن برنامج خادم الحرمني الرشيفني لالبتعاث الخارجي.
وتسهم هذه اإلنجازات يف تحقيق هدف الهيئة التايل:

هدف الهيئة السابع :تحقيق االستثمار األمثل للموارد البرشية والرضا الوظيفي يف بيئة عمل متميزة.

امللخص التنفيذي

ثاين عرش :مؤرشات اآلداء خالل عام 2015م

سعيا ً من الهيئة العامة للطريان املدين لرفع كفاءة هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره عىل النحو املنشود ،حرصت الهيئة عىل تنفيذ برامجها
ومشاريعها بعد ربطها بخططها وأهدافها االسرتاتيجية واليت يتم تطبيقها ومتابعة حالتها باستخدام بطاقة األداء املتوازن وذلك بوضع مؤرشات أداء
رئيسة مرتبطة باألهداف االسرتاتيجية ومقسمة عىل املحاور األربعة التالية:

وتسهم هذه املؤرشات يف تحقيق أهداف الهيئة التالية:

•هدف الهيئة األول  :تنمية املوارد املالية للهيئة والعمل بأسس تجارية لتحقيق االستقالل املايل.
•هدف الهيئة الثاين :تشجيع التوسع يف فرص االستثمار بقطاع النقل الجوي.

•هدف الهيئة الحادي عرش :تهيئة وتحويل وحدات األعمال االسرتاتيجية وأنشطتها إىل كيانات تجارية مستقلة مجدية.

املحور املايل

محور العميل

ويشتمل هذا املحور عىل مجموعة مؤرشات آداء وهي عىل النحو التايل:

1.1نسبة رضا العميل (املسافرين) ملطار امللك خالد الدويل :قياس رضا املسافرين عن الخدمات املقدمة يف مطار امللك خالد الدويل باملقارنة مع مؤرشات
املطارات العاملية األخرى.
طريقة حساب املؤرش( :استبيان).
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 77 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م% 77,6 :

1.1هامش األرباح قبل (الفائدة والزكاة واإلطفاء لألرباح واالستهالك) :يقيس هامش الربحية قبل (الفائدة والزكاة واالطفاء لألرباح واالستهالك) كنسبة
مئوية من اإليرادات.
طريقة حساب املؤرش :األرباح قبل (الفائدة والزكاة واالطفاء لألرباح واالستهالك) ÷ إجمايل اإليرادات × .100
وقد كان املستهدف يف عام2015 :م  % 25فيما بلغ الفعيل :يف عام 2015م .% 18
2.2صايف النقد املتوفر الناجم عن األنشطة التشغيلية :مدى مقدرة الهيئة عىل توليد سيولة نقدية من العمليات التشغيلية.
طريقة حساب املؤرش :صايف الدخل املعدل باألساس النقدي  +التغري يف صايف املوجودات التشغيلية.
وقد كان املستهدف يف عام 2015م 2,340,000,000 :ريال فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م 3,263,473,000 :ريال.

3.3نسبة التداول :تقيس هامش األمان املتوفر لتغطية االلتزامات املستحقة السداد خالل سنة.
طريقة حساب املؤرش :األصول املتداولة ÷ الخصوم املتداولة.
وكان املستهدف يف عام 2015م :عدد  2فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م :عدد 2.2
4.4فرتة تحصيل متوسط املدينني :يقيس مقدرة الهيئة عىل تحصيل ديونها يف الوقت املناسب.
طريقة حساب املؤرش( :متوسط املدينني ÷ اإليرادات) ×  365يوماً.
وكان املستهدف يف عام 2015م 300 :يوم فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م 455 :يوماً.

5.5نسبة االستقالل املايل عن وزارة املالية :وهو قدرة الهيئة عىل توليد النقد الالزم لتغطية احتياجاتها التشغيلية بعيدا ً عن دعم وزارة املالية.
طريقة حساب املؤرش( :مجموع املصاريف املدفوعة من الهيئة (أساس نقدي ÷ إجمايل املصاريف املدفوعة (أساس نقدي)) × .100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 60 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 59 :

6.6عدد الفرص االستثمارية اليت تم تفعيلها :يقيس الفرص االستثمارية اليت تم تفعيلها والبدء يف تنفيذها مع القطاع الخاص (تراكمي).
طريقة حساب املؤرش :إجمايل عدد الفرص االستثمارية اليت تم تفعيلها.
وكان املستهدف يف عام 2015م 55 :فرصة وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.
7.7إجمايل العائد من االستثمارات الجديدة :يقيس إجمايل العائد من االستثمارات الجديدة.
طريقة حساب املؤرش :اجمايل العائد من االستثمارات الجديدة.
وكان املستهدف يف عام 2015م 40.400.000 :ريال فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م 62.874.716 :ريا ًال

8.8نسبة خصخصة الوحدات االسرتاتيجية :يقيس نسبة الوحدات االسرتاتيجية املحولة اىل قطاع خاص من إجمايل الوحدات االسرتاتيجية املخطط
تحويلها ألسلوب الخصخصة.
طريقة حساب املؤرش( :عدد الوحدات االسرتاتيجية املحولة ÷ عدد الوحدات االسرتاتيجية املخطط تحويلها ألسلوب الخصخصة) × .100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 0 :وهذا ما تم تحقيقه.

9.9نسبة املشاريع االستثمارية اليت تمت املوافقة عليها وتم البدء يف تنفيذها :يقيس كفاءة الهيئة يف تنفيذ مشاريعها االستثمارية املعتمدة.
طريقة حساب املؤرش( :عدد املشاريع االستثمارية املعتمدة اليت تم البدء يف تنفيذها ÷ إجمايل عدد املشاريع االستثمارية املعتمدة يف السنة) × 100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 71 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 63 :
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2.2نسبة رضا العميل (املسافرين) ملطار امللك فهد الدويل :قياس رضا املسافرين عن الخدمات املقدمة يف مطار امللك فهد الدويل باملقارنة مع مؤرشات
املطارات العاملية االخرى.
طريقة حساب املؤرش( :استبيان).
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 83 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م% 83,8 :
وتسهم هذه املؤرشات يف قياس تحقيق هدف الهيئة التايل:

هدف الهيئة الثالث :توفري أرقى الخدمات للعمالء وضيوف الرحمن وفق أحدث املعايري العاملية.

محور العمليات الداخلية
1.1نسبة املطارات فوق مستوى الخدمة األمثل :حيث يقيس مستوى الخدمات لكل املطارات من ناحية السعة وتوافقها مع الحركة الجوية.
طريقة حساب املؤرش( :عدد املطارات فوق مستوى الخدمة األمثل ÷ اجمايل عدد املطارات) × 100
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 23 :وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.
2.2نسبة املشاريع اليت تم تنفيذها حسب الجدول الزمين.
طريقة حساب املؤرش( :عدد املشاريع املنفذة حسب الجدول الزمين ÷ إجمايل عدد املشاريع اليت تم البدء يف تنفيذها) × .100
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 90 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 88.06 :

3.3نسبة املشاريع اليت تمت املوافقة عليها وتم البدء يف تنفيذها خالل السنة :والذي يقيس كفاءة الهيئة يف تنفيذ مشاريعها املعتمدة خالل السنة.
طريقة حساب املؤرش( :عدد املشاريع املعتمدة اليت تم البدء يف تنفيذها خالل السنة ÷ إجمايل عدد املشاريع املعتمدة يف هذه السنة) × .100
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 50 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 33.33 :

4.4معدل حوادث الطريان :يقيس عدد الحوادث يف اململكة (حسب منظمة الطريان املدين الدويل امللحق  13التعريف) باملقارنة مع عدد الحركات الجوية
خالل العام.
طريقة حساب املؤرش( :الحوادث × مليون) ÷ اجمايل عدد الحركة الجوية املدنية.
وقد كان املستهدف يف عام 2015م :أن ال يقع أي حادث فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م 3.63 :حادث يف كل مليون حركة.
5.5معدل وقائع الطريان :يقيس عدد الوقائع يف اململكة (حسب منظمة الطريان املدين الدويل امللحق  13التعريف) باملقارنة مع عدد الحركات الجوية
خالل العام.
طريقة حساب املؤرش( :الوقائع × مليون) ÷ اجمايل عدد الحركات الجوية املدنية.
وقد كان املستهدف يف عام 2015م :أن ال تقع أي واقعة فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م 17.7 :واقعة من كل مليون حركة جوية.
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6.6نسبة تنفيذ برنامج السالمة الوطين ( :)SSPيقيس نسبة العنارص املنفذة لربنامج السالمة الوطين ( )SSPمقارنة باملخطط له يف الخطة املرحلية
للهيئة ومنظمة الطريان املدين الدويل.
طريقة حساب املؤرش( :عدد العنارص املنفذة لربنامج السالمة الوطين ÷ إجمايل عدد العنارص املخطط لتنفيذها يف الخطة املرحلية للهيئة ومنظمة
الطريان املدين الدويل) × .100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 40 :وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.

7.7نسبة مقاييس الهيئة العامة للطريان املدين مقارنة بمقاييس منظمة الطريان املدين الدويل :يقيس توافق أنشطة صناعة النقل الجوي يف اململكة مع
مقاييس منظمة الطريان املدين الدويل( .تدقيق منظمة الطريان املدين الدويل (االيكاو) يتم عىل فرتات متفاوته وليس دوريا).
طريقة حساب املؤرش :نتائج تدقيق منظمة الطريان املدين الدويل.
وكان املستهدف يف عام 2015م % 90 :وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.
8.8نسبة تطبيق اللوائح واألنظمة واإلجراءات األمنية يف املطارات :يقيس تطبيق اللوائح واألنظمة واإلجراءات األمنية يف جميع مطارات اململكة.
طريقة حساب املؤرش( :عدد املالحظات اليت استجيب لها بشكل صحيح ÷ اجمايل عدد املالحظات) × 100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 100 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 42 :

9.9نسبة مقاييس الهيئة العامة للطريان املدين مقارنة بمقاييس منظمة الطريان املدين الدويل :يقيس توافق أنشطة صناعة النقل الجوي يف اململكة
مع مقاييس منظمة الطريان املدين الدويل(.تدقيق منظمة الطريان املدين الدويل (االيكاو) يتم عىل فرتات متفاوته وليس دوريا) وذلك فيما يخص
مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي
طريقة حساب املؤرش :نتائج تدقيق منظمة الطريان املدين الدويل.
وكان املستهدف يف عام 2015م % 95 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 93.7 :
1010نسبة تدقيق الهيئة العامة للطريان املدين عىل مؤسسات ورشكات صناعة الطريان والنقل الجوي العاملة باململكة :يقيس كفاءة التدقيق عىل
مؤسسات ورشكات صناعة النقل الجوي مقارنة بقوانني وأنظمة الهيئة العامة للطريان املدين.
طريقة حساب املؤرش( :عدد عمليات التدقيق السنوي الفعيل ÷ عدد عمليات التدقيق السنوية املخطط لها) × 100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 100 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م .% 109 :والزيادة الفعلية يف النسبة املحققة يف عام 2015م تتمثل يف
عدد عمليات التدقيق االضافية الغري مخطط لها

1111نسبة مشاركة الهيئة يف املحافل الدولية واالقليمية املخطط لها :تقيس مشاركة الهيئة العامة للطريان املدين يف منظمات وهيئات للطريان املدين
()ICAO, ACAC, ICAN, COMMCE, GCC
طريقة حساب املؤرش( :عدد املشاركات الفعلية للهيئة يف املنظمات واملحافل الدولية واإلقليمية ÷ عدد إجمايل املشاركات املخطط لها
خالل السنة) ×100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 100 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م.% 167 :
يف عام  2015تم تحقيق اكرث من  % 100وذلك بسبب املشاركة يف اجتماعات ومحافل استثنائية غري مجدولة عىل مستوى الهيئة العربية للطريان
املدين والوزارات املعنية.

1212نسبة مشاركة الهيئة يف اللجان اإلقليمية والدولية املخطط لها  :تقيس مشاركة الهيئة العامة للطريان املدين يف لجان محدده متخصصة يف النقل
الجوي ( )ACAC, ICAN, COMMCE, GCCوكذلك املشاركة يف اللجان املشرتكة.
طريقة حساب املؤرش( :عدد مشاركات الهيئة يف اللجان اإلقليمية والدولية ÷ عدد اللجان اإلقليمية والدولية املخطط املشاركة فيها) × 100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 100:وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.

1313عدد املبادرات الخاصة بحماية البيئة اليت اطلقتها الهيئة :ويقاس بتطوير اسرتاتيجية الهيئة البيئية للحد من الضوضاء واالنبعاثات.
طريقة حساب املؤرش :عدد املبادرات اليت اطلقتها الهيئة لحماية البيئة يف مطارات اململكة.
وكان املستهدف يف عام 2015م % 0:وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.

1414نسبة االتفاقيات الثنائية (املتحققة) مقارنة باملخطط لها :يقيس نسبة االتفاقيات الثنائية (املتحققة) مقارنة باملخطط لها.
طريقة حساب املؤرش( :عدد االتفاقيات الثنائية (املتحققة) ÷ اجمايل عدد االتفاقيات املخطط لها) × 100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 100 :فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م% 69 :

1515التدقيق السنوي عىل مراكز التدريب االكاديمي :واليت تستهدف تطوير مستوى التدريب االكاديمي يف مراكز التدريب الحاصلة عىل رخص من الهيئة
العامة للطريان املدين حىت يتوافق مستوى التدريب فيها مع املعايري الدولية ،ويغطي التدريب يف تلك املراكز املجاالت (املراقبة الجوية ،وأمن الطريان
وصيانة انظمة الطريان ،وتشغيل وسالمة املطارات ،واإلطفاء واإلنقاذ).
طريقة حساب املؤرش :عدد عمليات التدقيق السنوي عىل مراكز التدريب االكاديمي يف اململكة العربية السعودية.
وكان املستهدف يف عام 2015م 2 :وهذا ما تحقق يف عام 2015م.
وتسهم هذه املؤرشات يف تحقيق أهداف الهيئة التالية:

•هدف الهيئة الرابع :بناء وتطوير وإدارة وتشغيل البنية التحتية والتجهيزات األساسية لخدمات قطاع النقل الجوي ومرافقه وفق أحدث النظم
واملعايري الدولية املعتمدة.

•هدف الهيئة الخامس :وضع وتطوير ومتابعة سياسات وإجراءات سالمة وأمن قطاع النقل الجوي.

•هدف الهيئة السادس :تطوير مقاييس التشغيل والصيانة لقطاع النقل الجوي وفق املقاييس العاملية.

•هدف الهيئة الثامن :تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل واملشاركة الفعالة للمملكة يف عمليات صنع القرارات يف صناعة النقل الجوي.
•هدف الهيئة التاسع :حماية البيئة من األثار السلبية الناتجة من أنشطة النقل الجوي.

•هدف الهيئة العارش :تنظيم وتطوير أنشطة النقل الجوي وفق أفضل التطبيقات العاملية.

محور التعلم والنمو
1.1نسبة رضا املوظفني :معدل رضا املوظف (موظف الهيئة فقط) مقارنتها بالوضع الراهن.
طريقة حساب املؤرش( :استبيان سنوي).
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 56 :وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.

2.2معدل الدوران الوظيفي :حركة املوظفني الذين يرتكون العمل يف الهيئة.
طريقة حساب املؤرش( :عدد تاركني العمل كل سنة ÷ متوسط عدد موظفي الهيئة يف نفس السنة) × .100
وقد كان املستهدف يف عام 2015م % 5 :وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.

نسبة الخدمات االلكرتونية املقدمة من املوارد البرشية :يقيس نسبة الخدمات اإللكرتونية املقدمة من إجمايل عدد خدمات املوارد البرشية.
طريقة حساب املؤرش( :عدد الخدمات اإللكرتونية ÷ إجمايل عدد خدمات املوارد البرشية) × .100
وكان املستهدف يف عام 2015م % 46 :وهذا ما تم تحقيقه يف عام 2015م.

3.3عدد أيام التدريب لكل موظف :يقيس عدد أيام التدريب لكل موظف بالهيئة (بدون احتساب البعثات الدراسية والتدريب األكاديمي يف الهيئة)
مقارنة بالعام املايض.
طريقة حساب املؤرش :إجمايل عدد أيام التدريب ÷ متوسط عدد موظفي الهيئة يف السنة.
وكان املستهدف يف عام 2015م 5.5 :يوما ً فيما بلغ الفعيل يف عام 2015م 3.5 :يوما ً

وتسهم هذه املؤرشات يف تحقيق هدف الهيئة السابع وهو:

تحقيق االستثمار األمثل للموارد البرشية والرضا الوظيفي يف بيئة عمل متميزة.

16

امللخص التنفيذي

ثالث عرش :األداء املايل للهيئة

تعكس مؤرشات األداء للهيئة زيادة يف اإليرادات حيث بلغت ( 4,567,943,425ريا ًال) بزيادة عن العام السابق بنسبة ( )%3.6كما زادت اإليرادات
املحصلة بواقع ( )%13عن العام املايل السابق حيث بلغ إجمايل اإليرادات املحصلة ( )3,658,751,249ريا ًال ،وقد بلغت املديونية املرتاكمة عىل الخطوط
الجوية السعودية من تاريخ التسوية يف 2014/06/30م حىت نهاية عام 2015م مبلغ وقدره ( )1,971,047,297,75ريا ًال ،كما بلغت املديونية املستحقة
عىل الجهات الحكومية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( )243بتاريخ 1435/6/7هـ ( )10,474,882,949.07ريا ًال (املديونية املستحقة عىل الجهات
الحكومية تتضمن مبلغ التسوية بني الهيئة و الخطوط السعودية والبالغ  9مليار ريال حيث أنها لم تحصل من وزارة املالية بعد) ،يف حني تبلغ
املستحقات عىل عمالء القطاع الخاص ( )2,367,918,665.38ريا ًال.

وتظل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات وتطوير مطار امللك عبد العزيز الدويل ومطار امللك خالد الدويل ذات الحصة األكرب من املرصوفات خالل
هذا العام 1437/1436هـ واليت سوف يكون لها األثر الكبري يف تشجيع فرص االستثمار وزيادة الحركة الجوية يف املنطقة اليت بدورها سيكون لها اآلثر يف
تعظيم إيرادات هذه املرشوعات العمالقة مستقبالً.

رابع عرش :املراجعة الداخلية

إدراكا ً من الهيئة العامة للطريان املدين ألهمية املراجعة الداخلية كأحد أعمدة الحوكمه واإلدارة الرشيدة للمصادر واملمتلكات .بدأت الهيئة يف عام
2008م يف بناء تلك اإلدارة مستعينة ببيوت خربه شهرية يف مجال املراجعة الداخلية ويف الوقت الراهن تعمل وحدة املراجعة الداخلية يف الهيئة
العامة للطريان املدين باستقالليه كاملة مستخدمة املعايري الدولية للمراجعة وقد تم استقطاب افضل الكفاءات لهذه اإلدارة من داخل الهيئة
وخارجها .وقد اعتمدت مبادئ أخالقيات مهنة املراجعة الداخلية وهي تعمل ضمن ميثاق املراجعة الداخلية الذي اعتمد من قبل لجنة املراجعة
بالهيئة والذي يحدد عالقة اإلدارة ببقية قطاعات الهيئة ومرجعية اإلدارة والتزاماتها وصالحياتها.

سادس عرش :حماية العمالء
أنشأت الهيئة إدارة عامة لحماية العمالء تقوم بالتواصل مع املسافر يف نفس اليوم الذي يقدم فيه شكواه ،علما بأن تلك اإلدارة تستقبل الشكاوي
عرب عدة طرق ،فعىل مدار الساعة يمكن للمسافر االتصال باإلدارة عىل الرقم ( )920008043أو من خالل الرقم املوحد للهيئة العامة للطريان املدين
( ،)920008048وخالل الدوام الرسمي يمكن االتصال مبارشة باإلدارة عىل الرقم ( ،)0126847175عالوة عىل إمكانية التواصل عىل صفحة اإلدارة عرب
تويرت  @CP_GACAأو الربيد االلكرتوين ( )eserv@gaca.gov.saوعند استالم الشكوى تُرسل للناقلة الجوية املعنية يف نفس اليوم ،وتقوم اإلدارة
بمتابعتها نيابة عن املسافر.

وقد تلقت إدارة حماية العمالء بالهيئة العامة للطريان املدين خالل العام 2015م ( )1394شكوى وبارتفاع قدره  %252عن عام 2014م ،وتمت معالجة
( )1375شكوى منها وبنسبة بلغت ( ،)%98كما تلقت اإلدارة اتصاالت واستفسارات من العمالء تجاوز عددها ( )1400استفسار ،كما بلغت نسبة
رىض العمالء عن الخدمات املقدمة لهم خالل عام 2015م عرب االتصال الهاتفي  .%97وبلغت نسبة شكاوى العمالء عن تأخر إقالع الرحالت %28.19
من اجمايل الشكاوي ،وتالها فقدان األمتعة بنسبة  ،%14.41فشكاوى إلغاء الرحالت بنسبة  ،%12.34فشكاوى اسرتجاع التذاكر بنسبة  ،%9.2ثم
الشكاوى بخصوص التذاكر بنسبة  %5.63ثم إلغاء الحجز بنسبة .%4.71
كما أن إدارة حماية العمالء تعمل حاليا ً عىل إعداد موقع وبرنامج خاص الستقبال ومتابعة شكاوى العمالء الكرتونياً ،والذي سيتم االنتهاء منهما
قريباً .وسيتم البدء يف تنفيذ خطة تثقيفية متكاملة لتعريف العمالء بحقوقهم وواجباتهم بنا ًء عىل الالئحة التنفيذية لحماية املستهلك وآليات
التواصل مع اإلدارة .وقد تم طبغ كتيب باللغتني العربية واإلنجليزية ،وبدأ توزيعه عىل العمالء ،وسيتم توزيعه يف جميع املطارات قريباً.

خامس عرش :التطوير واملتابعة
قامت الهيئة العامة للطريان املدين بدراسة استحداث إدارة التطوير واملتابعة بهدف مراجعة ومتابعة املبادرات والدراسات املستقبلية الخاصة بالهيئة
وتقديم التوصيات فيما يخص تطوير األعمال ،وتسعى الهيئة إىل االنتهاء من إنشاء القطاع وبدء العمل وممارسة األنشطة واألعمال يف الربع األول
من عام 2016م ،ويمكن عرض بعض مهام واختصاصات اإلدارة عىل النحو التايل:
•التنسيق مع الجهات الخارجية لدعم الخطط والدراسات التطويرية الخاصة بالهيئة العامة للطريان املدين.

•التنسيق واملتابعة مع قطاعات الهيئة العامة للطريان املدين واألطراف الخارجية املختلفة بشأن الدراسات التطورية واملبادرات واملقرتحات.
•التحسني املستمر ألنظمة العمليات مع مراعاة أفضل املمارسات املعمول بها يف املنظمات املماثلة.
•دراسة االقرتاحات والخطط التطويرية املقدمة ووضع التوصيات بغاية رفع مستوى الخدمات.

•اإلرشاف عىل دراسات التخطيط والتطوير والبحوث الهادفة إىل زيادة معدالت اإلنتاجية والفاعلية وتقديم التوصيات الالزمة ملتابعتها.
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األهداف

1.1تنمية اإليرادات وتخفيض التكاليف التشغيلية واالستثمارية
وتحقيق املالئمة املالية.

قطاع املطارات

2.2تأمني النفقات الرأسمالية والجارية لألنشطة غري التجارية.
3.3تنمية سوق النقل الجوي.

4.4تطوير األنظمة وتحسني اإلجراءات.

5.5رفع مستوى الرشاكة االسرتاتيجية مع القطاع الخاص.
6.6رفع مستوى الخدمات واألنشطة التجارية.

تعريف موجز بالقطاع

املطارات املحلية
1313مطار الجوف

يعد قطاع املطارات أكرب قطاعات الهيئة وأبرز القطاعات االستثمارية
املستهدفة بالتخصيص؛ حيث يضم حوايل ( )% 53من منسوبي الهيئة
العامة للطريان املدين يعملون يف مقر الهيئة الرئيس يف سبعة وعرشين
مطارا ً يف مناطق اململكة املختلفة.

1616مطار الدوادمي

املطارات الدولية

1818مطار األحساء

1414مطار عرعر

1515مطار بيشة

1717مطار القريات

1.1مطار امللك عبدالعزيز الدويل بجده

1919مطار حفر الباطن بالقيصومة

3.3مطار امللك فهد الدويل بالدمام

2121مطار رشورة

2.2مطار امللك خالد الدويل بالرياض

2020مطار رفحاء

4.4مطار األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة

2222مطار طريف

املطارات اإلقليمية

2424مطار الوجه

5.5مطار أبها

6.6مطار األمري نايف بن عبدالعزيز بالقصيم
7.7مطار حائل

8.8مطار األمري سلطان بن عبدالعزيز بتبوك
9.9مطار الطائف
1010مطار نجران

2323مطار وادي الدوارس
2525مطار امللك سعود بالباحة

2626مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال
2727مطار رابغ

7.7تطبيق معايري الجودة العاملية.

8.8رفع مستوى الخدمات التشغيلية واملرافق.
9.9تطوير البنية التحتية واملرافق والتجهيزات.
1010رفع مستوى سالمة بيئة العمل.

1111تحقيق أقىص درجات أمن الطريان.
1212االستثمار األمثل للموارد البرشية.

1313تطبيق املعايري الوطنية والعاملية لحماية البيئة.

1414التحول إىل كيان تنظيمي مستقل قادر عىل تعظيم إيراداته
وتخفيض تكاليفه االستثمارية والتشغيلية.

اإلنجازات

•تطو الحركة الجوية الداخلية والدولية:
املطار
مطار امللك
عبدالعزيز الدويل
مطار امللك
خالد الدويل
مطار امللك
فهد الدويل

معدل
نمو الركاب
داخيل

دويل

معدل نمو
الحركة الجوية
داخيل

% 23.97

% -0.23

% 24.44

% 11.94

% 17.98

% 6.11

% 14.60

% -1.46

% -8.96

% 44.65

% 10.13

% 5.83

مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز الدويل

% 14.28

% -7.15

% 0.72

% -9.56

املطارات الداخلية

% 6.2

% 40.2

% 4.5

% 51.5

•التشغيل الجزيئ للصالة الخامسة بمطار امللك خالد الدويل وبدء نقل
الرحالت الداخلية تدريجيا ً إليها.
•اعتماد مطار حائل مطارا ً محوريا ً وإعالن رشكة نسما للطريان رشيكا ً
اسرتاتيجيا ً للمطار املحوري باملنطقة الشمالية.
•تقسيم املطارات الداخلية إداريا ً (املطارات الوسطى ،املطارات
الشمالية ،املطارات الغربية ،املطارات الجنوبية).

•إطالق مرشوع املوظف املميز وذلك لتحفيز املوظفني وتكريم املميزين
وذلك إلذكاء روح املنافسة والتعاون يف خدمة املسافرين بقطاع
املطارات بالتعاون مع قطاع الخدمات املركزية.
•اعتماد صندوق املطارات لدعم املطارات اليت ال تحقق ارباحاً.
•إنشاء وحدة متابعة تنفيذ املشاريع.

• اعتماد املخطط الزمين ملرشوع خصخصة الهيئة والعمل عىل تنفيذه.
•يف مجال البيئة ،تم استخدام املياه الرمادية ( )Gray Waterيف
املشاريع الجديدة للمطارات وتم إنشاء محطات ملعالجة مياه الرصف
الصحي وإعادة استخدامها.

1111مطار األمري عبداملحنس بن عبدالعزيز بينبع
1212مطار امللك عبدالله بجازان
20
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العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

إنشاء مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز بالعال
075/000/000/0199/01/00/4

42,682,329

1434/03/11هـ

1434/09/3هـ

1434/05/06هـ

% 100

اسم العقد

نوعه

1436/08/06هـ

العال

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

استبدال مولدات
الطاقة القديمة
للمطارات الداخلية
(م)1

كهربايئ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

مباين املتطلبات األمنية يف املطارات الداخلية
075/000/000/0246/08/00/4

مناطق
مختلفة

0

اسم املرشوع:

إنشاء وتطوير وتجهيز مباين اإلطفاء
واإلنقاذ باملطارات الداخلية

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/16/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

49,907,748

1434/01/18هـ

1434/11/11هـ

1436/11/10هـ

1434/03/17هـ

اسم العقد

نوعه

تجهيزات
وتحسينات مباين
اإلطفاء واإلنقاذ
(م*)2

إنشايئ

اسم
املقاول

جنسيته

رشكة
عصام
قباين
ورشكائة

سعودي

34,283,916

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

1434/03/17هـ

24

شهرا ً

املدينة
املنورة

22,587,000

% 60

شهرا ً

نسبة
التنفيذ
()%

املوقع

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد

1434/07/25هـ

إنشايئ

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

سعودي

24

0

% 90

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

82,451,000

نسبة
التنفيذ
()%

رشكة
زهران
للصيانة
والتشغيل

تاريخ
الرتسية

تاريخ
تسليم
املوقع

1434/08/23هـ

مرشوع مباين
وحدة أمن مطار
األمري محمد بن
عبد العزيز الدويل
باملدينة املنورة

خلود
للتجارة
واملقاوالت

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

20,000,000

مدة
العقد
(شهر)

29
شهرا ً

املوقع

مناطق
مختلفة

90,701,000

20,000,000
0

نسبة
التنفيذ
()%

% 100

*تم إستالم جميع املواقع بنسبة ( )% 100ما عدا نجران تم إيقافة بسبب الوضع األمين الراهن.

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1436/01/22هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املرشوع متوقف من تاريخ 1437/09/08هـ

22

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

اسم
املقاول

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

54,639,365

24
شهرا ً

0

075/000/000/0246/17/00/04

1434/04/21هـ

املوقع

رقم املرشوع يف امليزانية:

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

1434/09/03هـ

إنشايئ

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

15,000,000

1434/06/17هـ

إستكمال تطوير
مطار األمري
عبداملجيد بن
عبدالعزيز بالعال

رشكة شبة
الجزيرة
للمقاوالت

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

2013,036,000

اسم املرشوع:

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

104,959,000

1437/05/17هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

االحتياجات االمنية العاجلة من السياج
والحواجز الخرسانية وأجهزة املراقبة

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/11/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

املوقع

15,451,820

1435/03/06هـ

1435/05/15هـ

1435/06/10هـ

1437/06/09هـ

اسم املرشوع:

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0155/06/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

49,995,731.76

1435/12/21هـ

1436/03/27هـ

1436/03/27هـ

تبوك

0

نسبة
التنفيذ
()%

% 25

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/02/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم العقد

نوعه

1438/04/08هـ

36
شهرا ً

25,000,000

اسم املرشوع:

إنشاء وتطوير مباين األرصاد يف
بعض املطارات الداخلية

تطوير وإنشاء مباين
األرصاد بمطار أبها

إنشايئ

اسم
املقاول

جنسيته

رشكة عرب
السعودية

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

7,175,068

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

308,854,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1435/08/07هـ

24

مناطق
مختلفة

1436/02/15هـ

إنشايئ

سعودي

املوقع

1436/02/15هـ

استكمال تطوير
مطار األمري سلطان
بن عبدالعزيز بتبوك

رشكة
السمان

19
شهرا ً

نسبة
التنفيذ
()%

% 75

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

24
شهرا ً

أبها

39,472,000
0

1,231,000

نسبة
التنفيذ
()%

%6
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التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/01/28هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

سعودي

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

0

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

مطار األمري سلطان بن عبدالعزيز
بتبوك أعمال املباين مع اإلرشاف

جنسيته

44,479,480

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

االحتياجات االمنية
العاجلة من السياج
املجال سيد
والحواجز الخرسانية
إلكرتوين
الخدمات
وأجهزة املراقبة
باملطارات الداخلية
املرحلة الرابعة

جنسيته

1435/09/25هـ

مناطق
مختلفة

% 80

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

1435/12/29هـ

قيايس

رشكة
الظاهري

سعودي

24
شهرا ً

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/11/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1436/01/26هـ

االحتياجات االمنية
العاجلة من السياج
والحواجز الخرسانية
وأجهزة املراقبة
باملطارات الداخلية
املرحلة الثالثة

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

0

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1437/09/02هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

109,116,000

20,000,000

اسم املرشوع:

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج والحواجز
الخرسانية وأجهزة املراقبة باملطارات الداخلية

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

109,116,000

20,000,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات الداخلية التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):
075/000/000/0246/17/00/04

50,289,554

1435/11/12هـ

1436/01/24هـ

1436/03/13هـ

% 27

1438/03/12هـ

24
شهرا ً

مناطق
مختلفة

تغيري شبكات توزيع
الطاقة الكهربائية
ونظام إنذار الحريق
(املرحلة األوىل)

آالت
ومعدات

رشكة
بسمان

سعودي

119,999,655

املوقع

اسم العقد

نوعه

جنسيته

املوقع

1436/02/18هـ

مدة
العقد
(شهر)

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

1436/05/11هـ

كهربايئ

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

0

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/23/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1436/04/16هـ

استبدال مولدات
الطاقة القديمة
للمطارات الداخلية
املرحلة الثانية

رشكة أبناء
عبدالله
حسني
الخرضي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

20,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

36
شهرا ً

مناطق
مختلفة

0

10,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

%5

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/04/05هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

104,959,000

اسم املرشوع:

تغيري شبكات توزيع الطاقة الكهربائية
ونظام إنذار الحريق

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

120,000,000

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تحديد حرم األرايض مع الرفع املساحي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

075/000/000/0246/30/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

ا

10,000,000

28,934,749

1435/06/23هـ

1435/08/11هـ

اسم العقد

نوعه

تصميم صالة ملكية
جديدة بكامل
مرافقها بمطار األمري
محمد بن عبدالعزيز
باملدينة املنورة

تصاميم

اسم
املقاول

رشكة زهري
فايز

جنسيته

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

9,850,000

1435/08/21هـ

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0206/06/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية

1436/05/11هـ

سعودي

24
شهرا ً

مناطق
مختلفة

% 60

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد

1436/07/01هـ

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم املرشوع:

تصميم صالة ملكية جديدة بكامل مرافقها
بمطار األمري محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/07/22هـ

26

0

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

مدة
العقد
(شهر)

12

شهرا ً

املوقع

املدينة
املنورة

10,000,000
0

5,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 50

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1437/07/08هـ

تحديد حرم األرايض
مع الرفع املساحي

االستشاري
تصاميم
زيك فاريس

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

1437/09/14هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

50,000,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

درء أخطار السيول باملطارات الداخلية

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0246/28/00/04

20,842,740

1434/11/04هـ

1435/02/29هـ

1435/01/30هـ

36
شهرا ً

مناطق
مختلفة

% 87

1438/03/02هـ

املوقع

اسم العقد

نوعه

تصاميم استكمال
تطوير مطار األمري
عبداملحنس بن
عبدالعزيز

تصاميم

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/33/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

20,000,000

رقم املرشوع يف امليزانية:

0

2,000,000

13,804,280

1436/03/09هـ

1436/05/06هـ

1436/06/02هـ

1438/06/02هـ

% 14

اسم العقد

نوعه

تصميم توسعة
مطار األمري سلطان
بن عبدالعزيز بتبوك

تصاميم

اسم
املقاول

جنسيته

مركز
االستشارات
الهندسية
السعودي

سعودي

10,810,332

24
شهرا ً

مناطق
مختلفة

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

1436/10/11هـ

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

075/000/000/0155/10/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد

1436/12/04هـ

تصاميم

سعودي

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

اسم املرشوع:

توسعة مطار األمري سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/12/21هـ

تأمني اللوحات
اإلرشادية لجانب
الطريان لبعض
املطارات الداخلية

رشكة
السيحان

سعودي

ينبع

نسبة
التنفيذ
()%

% 95

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

12
شهرا ً

تبوك

90,000,000
15,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 20

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/01/04هـ

28

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

رشكة زهري
فايز

9
شهور

10,000,000

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

تأمني اللوحات اإلرشادية لجانب
الطريان باملطارات الداخلية

جنسيته

جنسيته

املوقع

11,300,000

مدة
العقد
(شهر)

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

1436/02/18هـ

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

5,000,000

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0197/02/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1436/04/26هـ

سعودي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

0

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1436/04/15هـ

دراسة درء أخطار
السيول باملطارات
الداخلية

دراسات
وتصاميم

رشكة دار
الرياض
لإلستشارات
الهندسية

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

22,000,000

اسم املرشوع:

تصاميم استكمال تطوير مطار األمري
عبداملحنس بن عبدالعزيز

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

257,552,000

1437/01/19هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0246/19/00/04

23,990,000

1436/11/19هـ

1436/06/23هـ

املوقع

12
شهرا ً

مناطق
مختلفة

%0

اسم العقد

نوعه

1437/12/1هـ

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

تطوير املطارات
الداخلية املرحلة
األوىل (مطار
األحساء)

إنشايئ

اسم
املقاول

جنسيته

رشكة
سمان

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

11,246,913

ـــ

5,000,000

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

0

1436/05/19هـ

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

0

075/000/000/0246/31/00/04

1436/07/01هـ

تصاميم

أملانية

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

30,000,000

تطوير املطارات الداخلية املرحلة األوىل

30,000,000

1436/07/18هـ

التصاميم
التفصيلية للمطارات
(القيصومة ــ رفحاء
ــ طريف)

رشكة ديوي
كونسلت
العاملية

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

250,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

18
شهرا ً

االحساء

%0

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/01/17هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

لم يتم توقيع العقد حىت تاريخه
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0246/19/00/04

11,900,000

1436/02/18هـ

1436/04/26هـ

1436/04/15هـ

1437/04/26هـ

القريات

% 90

إنشاء وتطوير
وتجهيز مباين
اإلطفاء واإلنقاذ
(املرحلة الثالثة)

إنشايئ

رشكة
الشاهق

سعودي

21,137,193

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

1436/08/08هـ

تصاميم

رشكة زهري
فايز

سعودي

12
شهرا ً

5,000,000

1436/09/26هـ

الخدمات
االستشارية
لتطوير القريات
مع الدراسات
والتصاميم

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

0

1436/10/25هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

30,000,000

075/000/000/0246/19/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

0

5,000,000

24
شهرا ً

مناطق
مختلفة

% 16

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/10/24هـ

30

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

30,000,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

إنشاء مطار امللك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

075/000/000/0157/15/00/04

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

2,568,501,817

1435/07/14هـ

1436/07/01هـ

1439/08/20هـ

1436/02/01هـ

%0

تطوير مطار األمري
نايف بن عبدالعزيز
بالقصيم

إنشايئ

رشكة
املهيدب

سعودي

1,049,000,000

اسم العقد

نوعه

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

1436/05/21هـ

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم
املقاول

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

ـــ

إنشاء مطار
امللك عبدالله بن
عبدالعزيز بجازان

إنشايئ

رشكة
سفاري

سعودي

42
شهرا ً

جازان

700,000,000

0

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

1436/07/29هـ

املوقع

2,574,000,000

تصميم وتطوير مطار القصيم

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

37
شهرا ً

القصيم

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

%2

1439/09/03هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0250/02/00/04

530,001,000

100,000,000

لم يتم توقيع العقد حىت تاريخه

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0218/00/00/04

302,421,821

1435/07/14هـ

1436/07/01هـ

1435/08/27هـ

1438/08/20هـ

%7

اسم العقد

نوعه

تطوير مطار أبها
اإلقليمي

إنشايئ

رشكة الجابر

جنسيته

سعودي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

1,797,769,864

عرعر

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم
املقاول

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

0

1436/06/11هـ

سعودي

37
شهرا ً

0

075/000/000/0274/03/04

100,000,000

1436/06/12هـ

تطوير مطار عرعر

إنشايئ

رشكة
الجودة
للمقاوالت

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

100,000,000

رقم املرشوع يف امليزانية:

تطوير مطار أبها

1437/03/03هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

307,112,000

اسم املرشوع:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

36
شهرا ً

أبها

نسبة
التنفيذ
()%

%1

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1439/03/02هـ
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تطوير مطار عرعر مع التصاميم

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
1,100,000,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

استبدال معدات التفتيش األمين
للمسافرين واملوظفني والعفش بمطار
امللك خالد الدويل بالرياض

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

075/000/000/0250/02/00/04

18.140,00

1435/09/25هـ

1436/02/19هـ

1435/11/16هـ

1436/11/15هـ

استبدال أنظمة
الراديو النقال
والنداء اآليل بمطار
امللك خالد

إنشاءات

رشكة الحاج
عبدالله عيل
رضا ورشكاه
جنتك

سعودي

2,494,000

% 100

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

1434/12/19

365
يوما ً

مطار
امللك
خالد

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

رقم املرشوع يف امليزانية:

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

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد

1435/2/21هـ

معدات

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

7,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
تسليم
املوقع

1435/3/5

إستبدال معدات
التفتيش األمين
للمسافرين
واملوظفني والعفش
بمطار امللك خالد
الدويل

رشكة
عبدالعزيز
رجب
وعبدالله
سلسلة
ورشكاهم

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

25,000,000

اسم املرشوع:

استبدال أنظمة الراديو النقال
والنداء اآليل بمطار امللك خالد

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

35,000,000
11,000,000

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

540
يوما ً

مطار
امللك
خالد

% 100

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1436/09/05هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

مالحظة  :خفضت قيمة العقد حسب توصيات الديوان بمبلغ  887,973ريا ًال وفق اشعار التغيري رقم 001

مالحظة  :تم تخفيض قيمة العقد بمبلغ  2,980,000وفق اشعار التغيري رقم 001

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

أعمال السفلته والرصف واإلنارة
للطرق بمطار امللك خالد الدويل

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0209/33/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

10,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

10,814,00

1436/02/18هـ

1436/4/29

1436/4/15هـ

1437/02/15هـ

استبدال السرياميك
بالرخام الطبيعي
يف صاالت القدوم /
املناطق املحظورة

إنشاءات

رشكة
محمد
العيل
املكربيش
ورشيكه

سعودي

6,882,080

% 100

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

1436/02/08هـ

سعودي

رقم املرشوع يف امليزانية:

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

تاريخ
توقيع
العقد

1436/03/15هـ

إنشاءات

عصام قباين
لإلنشاءات
والتجارة

300
يوم

مطار
امللك
خالد

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/04/07هـ

أعمال السفلته
والرصف واإلنارة
للطرق بمطار
امللك خالد الدويل
إصالح وإعادة
سفلتة الطرقات
للحي السكين
(املرحلة األوىل)

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

اسم املرشوع:

استبدال بالط السرياميك برخام بالصاالت
التجارية ملطار امللك خالد الدويل

مدة
العقد
(شهر)

240
يوما ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

مطار
امللك
خالد

% 100

مالحظة  :تم تخفيض قيمة العقد بقيمة  330,855/40ريال ً بموجب اشعار التغيري رقم 001
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قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1436/12/06هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

55,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

50,000,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

مرشوع تصميم وتطوير مدخل املطار الشمايل
من طريق الحرمني إىل مجمع صاالت الحج
مع إعادة تأهيل مرافق نقل الحجاج واملدخل
( )17بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

122,375,917

1435/02/09هـ

1435/06/20هـ

1435/07/26هـ

1437/07/25هـ

% 28

إعادة تأهيل
مبىن املستودعات
واإلمدادات رقم
()223

إنشايئ

رشكة
مجموعة
العاملية

سعودي

7,820,000

إنشايئ

سعودي

24
شهرا ً

جدة

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

تاريخ
الرتسية

1435/01/23هـ

مرشوع تصميم
وتنفيذ وتطوير
مدخل املطار
الشمايل وبوابة ()17

رشكة
درة سبأ
ملقاوالت
الطرق
واملباين

املوقع

20,000,000

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

12
شهرا ً

7,820,000
4,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

املوقع

% 99

جدة

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1437/01/13هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

رقم املرشوع يف امليزانية:

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

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

قيمة
العقد
(ريال)

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1435/07/14هـ

75/000/000/0204/16/00/4

قيمة
العقد
(ريال)

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

130,000,000

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل مبىن املستودعات واإلمدادات
رقم ( )223بمطار امللك عبدالعزيز

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

1435/08/12هـ

رقم املرشوع يف امليزانية:

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

اسم املرشوع:

استبدال إنارة ساحات وقوف الطائرات
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

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

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

35,000,000

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0204/17/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

26,629,491

1435/03/24هـ

1435/07/08هـ

1435/08/18هـ

1438/01/18هـ

4,350,000

1435/06/10هـ

دراسات

سعودي

1436/03/15هـ

دراسة ومسح
تحديد نظام توزيع
املياه باملطار

مكتب
الخرباء
املميزون
لالستشارات
الهندسية

تاريخ
الرتسية

1436/04/19هـ

استبدال إنارة ساحة
وقوف الطائرات رقم
()1,2,3,4,5,11

معدات

رشكة املباين
(مقاولون
عامون)

سعودي

29
شهرا ً

جدة

% 15

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

 12شهر

املوقع

جدة

0

2,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 80

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1437/04/26هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

36

اسم املرشوع:

دراسة ومسح تحديد نظام توزيع املياه
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

5,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

12,000,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

استبدال نظام مكافحة الحريق (غاز
الهليون) بمطار امللك عبدالعزيز

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/204/28/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

6,938,400

1435/03/12هـ

1436/03/15هـ

1436/04/19هـ

1437/04/21هـ

إعادة وتأهيل
واستبدال شبكة
كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة
الكهربائية (املرحلة
الثالثة)

معدات

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

تحديث نظام شبكة الدوائر األمنية
بمطار امللك عبدالعزيز

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0204/10/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

10,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

14,381,301

1433/08/25هـ

1436/04/07هـ

1439/04/19هـ

% 14

رقم املرشوع يف امليزانية:

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

075/000/000/0204/14/00/4

اسم العقد

نوعه

استبدال خط
نقل مياه الرصف
الصحي من معسكر
املطار إىل محطة
الرفع رقم ()25

إنشاءات

اسم
املقاول

جنسيته

مؤسسة
الفال
لألعمال
امليكانيكية
والصناعية
واالنشائية

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

4,989,656

18
شهرا ً

جدة

15,800,000

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية

1435/11/22هـ

38

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

اسم املرشوع:

استبدال خط نقل مياه الرصف الصحي
من معسكر املطار إىل محطة الرفع
رقم ( )25بمطار امللك عبدالعزيز

تاريخ
توقيع
العقد

1436/04/12هـ

سعودي

جدة

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/04/20هـ

تحديث نظام شبكة
دوائر املراقبة األمنية

أجهزة

رشكة
الجرييس
لخدمات
الكمبيوتر
واالتصاالت

31
شهرا ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

% 21

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

مدة
العقد
(شهر)

 12شهر

املوقع

جده

10,000,000

3,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 95

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1437/04/19هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

سعودي

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

20,000,000

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

قيمة
العقد
(ريال)

الرشكة
السعودية
للتجارة
واإلنشاءات

37,427,810

اسم العقد

نوعه

جنسيته

1435/12/04هـ

% 90

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

1436/04/12هـ

استبدال نظام
مكافحة الحريق
(غاز الهليون)

معدات
واجهزة

رشكة توجر
ملعدات
السالمة

سعودي

12
شهرا ً

جدة

نسبة
التنفيذ
()%

رقم املرشوع يف امليزانية:

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

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1436/04/20هـ

املوقع

4,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1439/04/20هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

18,000,000

اسم املرشوع:

إعادة وتأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية بمطار امللك عبدالعزيز

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

191,192,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

تأمني املعدات والسيارات والتحسينات التشغيلية
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجده

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0204/11/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

6,990,000

1435/09/08هـ

1436/04/02هـ

1436/05/28هـ

1437/01/28هـ

إنشاءات

الرشكة
العربية
السعودية
للتجارية
(ساتكو)

سعودي

126,000,000

إنشاء سور خرساين
أمين بامتداد حدود
املطار مع البوابات

جنسيته

1435/09/11هـ

جده

% 80

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

ـــ

سعودي

 6أشهر

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0204/13/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/10/17هـ

مرشوع تأمني
معدات تشغيلية
أمنية

معدات

رشكة
عبدالعزيز
رجب
وسلسة

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

10,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

مدة
العقد
(شهر)

18
شهرا ً

املوقع

جده

20,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 10

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/05/16هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

49,000,000

اسم املرشوع:

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد
حدود املطار مع البوابات

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

30,001,000

تم دمج املرشوع مع مرشوع رقم ()075/000/000/0204/36/00/4
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0204/02/00/4

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

رقم املرشوع يف امليزانية:

اسم العقد
12,061,515

1435/08/26هـ

1436/07/01هـ

مرشوع تطوير
واستبدال أنظمة
القواطع الكهربائية
اآللية للضغط
باملرفق ()LC3

نوعه

معدات

اسم
املقاول

رشكة
سيمنس
العربية

جنسيته

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

46,920,334

1436/10/10هـ

جده

% 19

1438/05/09هـ

18
شهرا ً

075/000/000/0204/18/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية

1435/10/18هـ

سعودي

30,000,000

تاريخ
توقيع
العقد

1436/07/01هـ

مرشوع استبدال
أنظمة اإلنذار
بالحريق واملراقبة

آالت
ومعدات

رشكة صلة
ألنظمة
التحكم
والقوى
والسالمة

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

اسم املرشوع:

تطوير واستبدال لوحات التحكم وأنظمة
القواطع الكهربائية اآللية للضغط باملرافق
وإضافة مولد كهربايئ للمطار

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/10/10هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

مدة
العقد
(شهر)

36
شهرا ً

املوقع

جده

84,070,000

26,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

%3

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/10/09هـ

40

التجديدات والتحسينات العاجلة باملطار

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

945,692,000

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

الرتميمات والتعديالت باملطار

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

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

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

748,800

1435/12/01هـ

1436/07/01هـ

1436/08/20هـ

1437/08/09هـ

249.000
249.790
670.000
110.000

6,671,800

1436/08/20هـ

1437/01/21هـ

1437/01/19هـ

1439/10/18هـ

1436/01/13هـ
1436/01/13هـ

130.000

1435/11/08هـ

1435/11/08هـ
تعميد

6.979.900

1435/09/20هـ

تشغييل

رشكة دلة عرب
البالد العربية

سعودي

1436/01/10هـ

إعادة تأهيل وحدات
التربيد املركزي
للصالة امللكية
واستبدال وحديت
التربيد بربج املراقبة

خدمات
مستمره

جودة

سعودي

1435/11/19هـ

خدمات مراقبة
فاعلية الخدمات
2015 - 2014

مؤسسة
صدى
السعودية

 4أشهر

الدمام

% 100

انتهى

 4أشهر

الدمام

% 100

12
شهرا ً

الدمام

12
شهرا ً

الدمام

% 100

مطار
امللك
فهد

% 95

354
يوما ً

% 100

قطاع املطارات

1437/08/23هـ

42

جده

%5

جودة

سعودي

خدمات
مستمره

إنشاءات

سعودي

36
شهرا ً

خدمات اإلقصاء
لجودة الخدمات
 2014ـــ 2015

مؤسسة
صدى
السعودية

الدمام

% 100

1437/01/12هـ

مرشوع إعادة تأهيل
محطات الرصف
الصحي

مؤسسة
الفال
لألعمال
امليكانيكية
والصناعية
واإلنشائية

تشغييل

رشكة تمام
لإللتكرونيات

سعودي

24
شهرا ً

1437/01/12هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

تصميم وتوريد
أكشاك دليل
إلتكروين تفاعيل

تعميد

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0204/29/00/4

أعمال إعادة تأهيل
دورة مياه النساء

تطويري

مؤسسة إتحاد
داماس العاملي

سعودي

تعميد

ال ينطبق

1435/11/26هـ

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

4,000,000

تطويري

أردين

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

1436/3/28هـ

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل محطات الرفع الصحي
بمطار امللك عبدالعزيز

تشغيل وتركيب
وحدات إلكرتونية
للتزويد باملعلومات

مؤسسة
الخاليا العربية
للحاسب اآليل

مدة
العقد
(شهر)

20,000,000

1436/5/14هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

10,000,000

اسم العقد

نوعه

1434/5/21هـ

جده

% 10

اسم املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/01/12هـ

12
شهرا ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0149/83/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1434/5/21هـ

أالت

سعودي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1434/5/26هـ

مرشوع استبدال
عدد ( )3محوالت
كهربائية جهد
( )4.16ك.ف

مؤسسة
محمد
أسامة
السمان
للمقاوالت

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

125,434,000

اسم املرشوع:

التجديدات والتحسينات باملطار ( املشاريع
الطارئة الرسيعة للتشغيل التجاري)

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

37,000,000

 1437/3/20هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:

استبدال سور حرم املطار بسور خرساين
ووضع بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0149/84/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

32.000.000

1435/11/16هـ

1435/11/16هـ

1436/02/03هـ

1437/08/20هـ

اسم املرشوع:

استبدال أعمدة اإلنارة باملطار وتركيب
عدادات الحي السكين

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0149/91/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

7,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

11.999.992

1436/02/18هـ

1436/4/30هـ

1436/4/20هـ

1438/4/11هـ

% 72

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم العقد

إعادة تأهيل
مصادر املياه

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

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

رشكة فأس
الحفر
للمقاوالت

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

10.485.150

الدمام

رقم املرشوع يف امليزانية:

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

1436/07/24هـ

44

690
يوما ً

12,000,000

إعادة تأهيل مصادر املياه

1436/10/07هـ

سعودي

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

اسم املرشوع:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1436/09/14هـ

استبدال أعمدة
اإلنارة باملطار وتركيب
عدادات الحي
السكين

للسالمة
مع
الرتشيد

رشكة
سيحان
الزهراين
واوالده
املحدودة

الدمام

نسبة
التنفيذ
()%

% 32

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

450
يوما ً

املوقع

الدمام

12,238,000
9,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 30

قطاع املطارات

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1438/01/14هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

سعودي

870
يوما ً

املوقع

20,000,000

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

قيمة
العقد
(ريال)

تشغييل

رشكة
الجودة
للمقاوالت

34.682.000

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

تعديل صاليت
الوصول واملغادرة
الدولية بمبىن صالة
املسافرين

جنسيته

1436/02/18هـ

الدمام

% 75

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

1436/05/10هـ

سعودي

354
يوما ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0149/52/00/4

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1436/05/10هـ

استبدال سور حرم
املطار بسور خرساين
ووضع بوابة عىل
املدخل الجنوبي
الرشقي

أمن
وسالمة
وحماية
ممتلكات

مؤسسة
الخلود
التجارية
للمقاوالت

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

20,000,000

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

1439/11/8هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

32,000,000

اسم املرشوع:

تعديل صاليت الوصول واملغادرة
الدولية بمبىن صالة املسافرين

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

32,000,000

املطارات الداخلية

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

اسم العقد

075/000/000/0149/82/00/4

نوعه

12.467.260

1436/07/24هـ

سعودي

1436/9/20هـ

الرشكة
السعودية
للمساندة
البحرية
املحدودة

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

1436/9/14هـ

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

مدة
العقد
(شهر)

360
يوما ً

املوقع

الدمام

14,432,000
5,000,000

نسبة
التنفيذ
()%

% 43

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1437/09/13هـ

تحديث نظام إرشاد
إيقاف الطائرات اآليل

تحديث نظام إرشاد إيقاف الطائرات اآليل

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

بيانات املرشوع

يف امليزانية

يف الخطة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

تحديد حرم أرايض املطارات الداخلية مع الرفع
املساحي

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تحديد حرم أرايض املطارات ببرت خرساين

تحديد حرم أرايض املطارات الداخلية مع الرفع
املساحي

رقم املرشوع:

ـــ

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

50,000,000

50.000.000

مصادر التمويل:

ـــ

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

8,000,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1435/08/21هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

1437/09/13هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

8,000,000

10,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

8,000,000

12,893,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 87

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

مالحظة :تم طرحه ضمن ميزانية عام (1434/1433هـ)
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة األوىل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثانية

اسم املرشوع:

استبدال مولدات الطاقة القديمة

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية (املرحلة األوىل)

اسم املرشوع:

استبدال مولدات الطاقة القديمة

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية (املرحلة الثانية)

رقم املرشوع:

ـــ

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

رقم املرشوع:

ـــ

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

43.620.000

104,959,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

43.620.000

104,959,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

20,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1434/06/17هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1434/06/17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

1438/03/12هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/03/12هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

25,000,000

5,464,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

25,000,000

5,464,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

25,500,000

15,854,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

25,500,000

15,854,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع للخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين للخطة

الهدف املحدد للعام:

% 24

إكمال املرشوع يف العام الثالث للخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

املرحلة األوىل ()% 90

تقدم سري العمل :

املرحلة األوىل ()% 10

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

48

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير املطارات

استكمال تطوير مطار األمري عبداملجيد بن
عبدالعزيز بالعال

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

تحديث أنظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز اآليل باملطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثانية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثانية

اسم املرشوع:

استكمال تطوير مطار األمري عبداملجيد بن عبدالعزيز
بالعال

استكمال تطوير مطار األمري عبداملجيد بن
عبدالعزيز بالعال

اسم املرشوع:

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام الفرز
اآليل باملطارات الداخلية

تحديث انظمة سيور األمتعة وإدخال نظام
الفرز اآليل باملطارات الداخلية (املرحلة الثانية)

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0199/01/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

79.500.000

203,328,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15.900.000

6,002,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

20.000.000

15,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

5.000.000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1434/05/06هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431هـ

1437هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1436/05/04هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1439هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

2,512,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

4,799,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

163,9950,000

180,389,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

17,100,000

21,998,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث للخطة

منتهي

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث للخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة املدينة املنورة ،العال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

تحت إجراءات الطرح يف منافسة عامة

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

مباين املتطلبات األمنية يف املطارات الداخلية

مباين املتطلبات األمنية يف املطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املدينة املنورة

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج وأجهزة
املراقبة والحواجز الخرسانية للمطارات الداخلية

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج
وأجهزة املراقبة والحواجز الخرسانية

اسم املرشوع:

مباين املتطلبات ألمنية يف املطارات الداخلية

مباين املتطلبات األمنية يف املطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثالثة

رقم املرشوع:

ـــ

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

اسم املرشوع:

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج وأجهزة
املراقبة والحواجز الخرسانية للمطارات الداخلية

االحتياجات األمنية العاجلة من السياج
وأجهزة املراقبة والحواجز الخرسانية

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0246/11/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

82,000,000

82.451.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

109,116,000

109,116,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

23,000,000

22,587,000

مصادر التمويل:

وزارة املالية

1434/03/18هـ

املعتمد لهذا العام (ريال):

35,000,000

20,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1437/10/18هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431هـ

1432/1431هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

557,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1437/06/09

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

31,000,000

24,653,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث للخطة

املرشوع منتهي

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

23,515,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

33,733,000

59,841,000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة املدينة املنورة

الهدف املحدد للعام:

اكمال تنفيذ املرشوع للعام الثالث

إكمال املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

تقدم سري العمل :

% 60

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

تقدم سري العمل :

% 85

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

سفلتة ورصف وإنارة الطرق الداخلية
للمطارات الداخلية

سفلتة ورصف وإنارة الطرق والساحات
للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال مولدات الطاقة القديمة
للمطارات الداخلية

استبدال مولدات الطاقة القديمة
للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة األوىل

اسم املرشوع:

سفلتة ورصف وإنارة الطرق الداخلية
للمطارات الداخلية

سفلتة ورصف وإنارة الطرق والساحات
للمطارات الداخلية

اسم املرشوع:

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية

استبدال مولدات الطاقة القديمة للمطارات
الداخلية (املرحلة األوىل)

075/000/000/0246/18/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

مرشوع جديد

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

70,000,000

70.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

104,960,000

104,959,000

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

15.000.000

20.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1436/1435هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1434/06/17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1437/05/17هـ

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

15,854,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

104,960,0,000

23,267,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث للخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع للخطة

إكمال املرشوع

رقم املرشوع:

مصادر التمويل:

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

% 90

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم إلغاء املرشوع بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية العامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس الشؤون االقتصادية
والتنمية ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ
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مالحظة :تمت إضافة مراحل جديدة

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

استبدال مولدات الطاقة القديمة باملطارات
الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

تجهيزات وتحسينات مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ــــ

املرحلة الثانية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثانية

اسم املرشوع:

استبدال مولدات الطاقة القديمة

استبدال مولدات الطاقة القديمة باملطارات
الداخلية (املرحلة الثانية)

اسم املرشوع:

تجهيزات وتحسينات مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية ( املرحلة الثانية)

رقم املرشوع:

ـــ

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

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0246/16/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

104,960,000

104,959,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

90,701,000

90,701,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

20,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

20.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

1434/06/17هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431هـ

1434/08/23هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1437/05/17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

1437/01/24هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

15,854,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

12,973,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

104,960,000

23,267,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

31,463,000

64,275,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع للخطة

إكمال املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف عامة الخامس

إكمال املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة ( 23مطاراً)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%5

تقدم سري العمل :

( % 100ماعدا نجران)

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

توقف أعمال مطار نجران بسبب األوضاع الحالية

مالحظة :تمت زيادة التكاليف وإضافة مراحل جديدة
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تجهيزات وتحسينات مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير املطارات الداخلية

تطوير املطارات الداخلية (املرحلة األوىل)

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثالثة

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

تطوير مطار األحساء

اسم املرشوع:

تجهيزات وتحسينات مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مباين اإلطفاء واإلنقاذ
باملطارات الداخلية ( املرحلة الثالثة)

اسم املرشوع:

تطوير املطارات الداخلية

تطوير املطارات الداخلية (املرحلة األوىل)

رقم املرشوع:

ـــ

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

075/000/000/0246/16/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

250.000.000

250.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

90,701,000

90,701,000

مصادر التمويل:

رقم املرشوع:

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

30,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

20.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1434/1433هـ

1436/08/17هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431هـ

1436/10/25هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1438/01/17هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

1438/10/24هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

12,973,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

31,463,000

64,275,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع للخطة

البدء يف التنفيذ

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف عامة الخامس

إكمال املرشوع يف العام الثاين للخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة األحساء ،األحساء

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة ( 23مطاراً)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد املخططات العامة للمطارات اإلقليمية واملحلية)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

% 16

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير املطارات الداخلية

تطوير املطارات الداخلية (املرحلة األوىل)

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مطار حائل

تطوير مطار حائل

تطوير مطار الوجه

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

تطوير املطارات الداخلية (املرحلة الثانية)

اسم املرشوع:

تطوير مطار حائل

تطوير مطار حائل

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

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0196/03/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

250,000,000

250.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

240,000,000

240.000.000

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

30,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

لم يحدد بعد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

لم يحدد بعد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

لم يحدد بعد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

لم يحدد بعد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس للخطة

البدء يف تنفي املرشوع يف العام الثالث للخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع للخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

تطوير املطارات الداخلية

رقم املرشوع:

مصادر التمويل:

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة تبوك ،الوجه

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

الحدود الشمالية ،حائل

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد املخططات العامة للمطارات اإلقليمية واملحلية)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم( ،إعداد املخططات العامة للمطارات اإلقليمية واملحلية)

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم تأجيل املرشوع لألعوام القادمة

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية العامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية  ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

أعمال املباين مع اإلرشاف ملطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

أعمال املباين مع اإلرشاف ملطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

اسم الربنامج الرئيس:

توسعة مطار األمري سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

توسعة مطا األمري سلطان بن عبدالعزيز بتبوك

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

أعمال املباين واإلرشاف ــ املرحلة الثانية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

اسم املرشوع:

أعمال املباين مع اإلرشاف ملطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

استكمال توسعة مطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

اسم املرشوع:

تطوير مطار تبوك (أعمال املباين واإلرشاف)

تصاميم توسعة مطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0155/06/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0155/10/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

308,854,000

308,854,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

90,000,000

90,000,000

وزارة املالية

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

7,000,000

25.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/03/27هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/04/08هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

14,258,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

251,555,000

265,813,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة تبوك ،تبوك

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم ،أعمال املباين واإلرشاف ــ املرحلة األوىل

تقدم سري العمل :

% 25

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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وزارة املالية

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

9,000,000

15.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/12/21هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/01/04هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0
0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):
الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة تبوك ،تبوك

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال يوجد

تقدم سري العمل :

% 25

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

اسم الربنامج الرئيس:

التجديدات والتحسينات للمطارات الداخلية

التجديدات والتحسينات للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير وإنشاء مباين األرصاد يف بعض املطارات
الداخلية

التجديدات والتحسينات للمطارات الداخلية
(املرحلة الرابعة)

اسم الربنامج الفرعي:

ــــ

اسم املرشوع:

تطوير وإنشاء مباين األرصاد يف مطار أبها

075/000/000/0246/03/00/4

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/02/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

جديد

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

127,000,000

21,231,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

39.472.000

وزارة املالية

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

19,853,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,231,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431هـ

لم يحدد بعد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/02/15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

لم يحدد بعد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/01/28هـ

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

87,147,000

93,312,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

32.278.000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

املرحلة الرابعة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

التجديدات والتحسينات للمطارات الداخلية

رقم املرشوع:

مصادر التمويل:

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

يف امليزانية

يف الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة عسري ،أبها

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%6

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة إعادة الطرح

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

املرشوع متاخر وتم حرص أعمال املقاول وإلزامه بإنجاز املرشوع يف الوقت املحدد
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

أعمال السالمة الوقائية للمدارج

أعمال السالمة الوقائية للمدارج

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

ــ

املرحلة الثالثة

إيصال املياه واستبدال الشبكات ومحطات معالجة
املياه والرصف الصحي للمطارات الداخلية

إيصال املياه واستبدال الشبكات ومحطات
معالجة املياه والرصف الصحي للمطارات
الداخلية

اسم املرشوع:

أعمال السالمة الوقائية للمدارج

أعمال السالمة الوقائية للمدارج (املرحلة
الثانية)

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0246/09/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

املرحلة األوىل

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

إيصال املياه واستبدال الشبكات ومحطات
معالجة املياه والرصف الصحي (املرحلة األوىل)

إيصال املياه واستبدال الشبكات ومحطات معالجة
املياه والرصف الصحي للمطارات الداخلية

075/000/000/0246/22/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

28,319,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

70.000.000

70.000.000

2,375,000

مصادر التمويل:

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

من إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

لم يحدد بعد

املعتمد لهذا العام (ريال):

15.000.000

10,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

لم يحدد بعد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

557,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

24,653,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إعداد الوثائق

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف عامه الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

تقدم سري العمل :

%0

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

جاري إعداد الوثائق

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم تأجيل املرشوع لألعوام القادمة

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية للعامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية  ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء مرافق صيانة املطار واملستودعات
باملطارات الداخلية

إنشاء مرافق صيانة املطار واملستودعات
باملطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة األوىل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إنشاء مرافق الصيانة واملستودعات باملطارات
الداخلية

إنشاء مرافق صيانة املطار واملستودعات
باملطارات الداخلية (املرحلة األوىل)

اسم املرشوع:

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات الداخلية

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0246/32/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0283/00/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

110,000,000

110.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

80,000,000

80.000.000

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

15,000,000

15,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

9,000,000

9,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع يف العام األول من
الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم تأجيل املرشوع

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية العامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية  ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ
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من إيرادات الهيئة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

املرشوع متوقف

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية العامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية  ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار األمري
محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار
األمري محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

اسم الربنامج الرئيس:

تأمني اللوحات اإلرشادية لجانب الطريان باملطارات
الداخلية

تأمني اللوحات اإلرشادية لجانب الطريان
باملطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تصميم صالة ملكية مرافقها بمطار األمري محمد
بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

تصميم صالة ملكية بكامل مرافقها بمطار
األمري محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

اسم املرشوع:

تأمني اللوحات اإلرشادية لجانب الطريان باملطارات
الداخلية

تأمني اللوحات اإلرشادية لجانب الطريان
باملطارات الداخلية

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0206/06/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0246/33/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

10.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20,000,000

20.000.000

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

2,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1436/07/22هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/06/02هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1437/07/08هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1438/06/02هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة املدنية املنورة ،املدينة املنورة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 50

تقدم سري العمل :

% 14

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال السنرتاالت وأجهزة التسجيل الصويت
باملطارات الداخلية

إنشاء مركز االتصاالت املوحد للهيئة

اسم الربنامج الرئيس:

تأمني معدات املدارج

تأمني معدات املدارج

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

استبدال السنرتاالت وأجهزة التسجيل الصويت
باملطارات الداخلية

إنشاء مركز االتصاالت املوحد للهيئة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

تأمني معدات املدارج

تأمني معدات املدارج

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/35/00/4

075/000/000/0246/35/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0246/34/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

10.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

14,000,000

14.000.000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,400,000

1,400,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

(يتم تنفيذ املرشوع من خالل قطاع االتصال املؤسيس والتسويق)

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية العامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية  ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اسم املرشوع:

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

اإلرشاف والخدمات االستشارية والدعم الفين
لتطوير وإنشاء املطارات الداخلية

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/20/00/4

075/000/000/0246/20/00/4

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/20/00/4

075/000/000/0246/20/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

129,400,000

129,407,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

129,400,000

129,407,000

وزارة املالية

مصادر التمويل:

مصادر التمويل:

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

35,000,000

35,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

35,000,000

35,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

12,882,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

12,882,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

13,770,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

13,770,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس من الخطة

إكمال املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس من الخطة

إكمال املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

ـــ

تقدم سري العمل :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

(املرشوع لدى قطاع املشاريع)

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

(املرشوع لدى قطاع املشاريع)
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إيصال التيار الكهربايئ للمطارات الداخلية

إيصال التيار الكهربايئ للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

نظام عرض معلومات الرحالت للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

املرحلة الثانية

نظام عرض معلومات الرحالت للمطارات
الداخلية

اسم املرشوع:

إيصال التيار الكهربايئ للمطارات الداخلية

إيصال التيار الكهربايئ للمطارات الداخلية
(املرحلة الثانية)

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

نظام عرض معلومات الرحالت للمطارات الداخلية

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/06/00/4

075/000/000/0246/06/00/4

نظام عرض معلومات الرحالت للمطارات
الداخلية

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

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

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

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

59,900,000

59,900,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

17,077,000

17,077,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/31هـ

1431/12/25هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

1433/12/25هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

14,077,000

14,832,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام األول من الخطة

املرشوع منتهي

وزارة املالية

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

17,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

32,000,000

32,324,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة إعادة الطرح
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موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تحسني وتجديد صاالت كبار الزوار يف بعض
املطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز صاالت كبار الشخصيات
يف املطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

تغيري شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظام إنذار
الحريق للمطارات الداخلية

تغيري شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظام
إنذار الحريق (املرحلة األوىل)

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تحسني وتجديد صاالت كبار الزوار يف بعض
املطارات الداخلية

تحسني وتجديد صاالت كبار الزوار يف بعض
املطارات الداخلية

اسم املرشوع:

تغيري شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظام إنذار
الحريق للمطارات الداخلية

تغيري شبكات توزيع الطاقة الكهربائية ونظام
إنذار الحريق (املرحلة األوىل)

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/10/00/4

075/000/000/0246/10/00/4

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/23/00/4

075/000/000/0246/23/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

84,900,000

84,900,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

120,000,000

120,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

10,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/31هـ

1433/09/14هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/04/16هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

1434/12/14هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/06/02هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

10,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

47,900,000

52,248,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

47,900,000

10,000,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من الخطة

املرشوع منتهي

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من
الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 14

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن
والجمارك باملطارات

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء مبىن مجمع مباين الهيئة العامة
للطريان املدين

إنشاء مبىن مجمع مباين الهيئة العامة
للطريان املدين

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات الداخلية

إنشاء وتطوير وتجهيز مرافق الشحن والجمارك
باملطارات

اسم املرشوع:

إنشاء مبىن مجمع مباين الهيئة العامة للطريان
املدين

إنشاء مبىن مجمع مباين الهيئة العامة للطريان
املدين

رقم املرشوع:

075/000/000/0283/00/00/4

075/000/000/0283/00/00/4

رقم املرشوع:

075/000/000/226/15/00/4

075/000/000/226/15/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

80,000,000

80,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

381,000,000

381,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

9,000,000

9,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

100,000,000

150,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الوسطى ،مدينة الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

(تم تأجيل املرشوع لألعوام القادمة)

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم إيقاف املرشوع بسبب نقل مقر الهيئة للرياض

مالحظة :تم نقل تكاليف املرشوع إىل مخصص دعم امليزانية العامة بنا ًء عىل املادة الثامنة من قرار مجلس
الشؤون االقتصادية والتنمية  ،صفحة  63من جداول امليزانية للعام املايل 1438/1437هـ

80

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مطار أبها

تطوير مطار أبها

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

تصميم تطوير مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز بالقصيم

تصميم وتطوير مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز بالقصيم

اسم املرشوع:

تطوير مطار أبها

تطوير مطار أبها

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

رقم املرشوع:

075/000/000/274/03/00/4

075/000/000/274/03/00/4

اسم املرشوع:

تصميم وتطوير مطار مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز بالقصيم

تطوير مطار األمري نايف بن
عبدالعزيز بالقصيم

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

075/000/000/250/02/00/4

075/000/000/250/02/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

1,100,000,000

1,100,000,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

529,900,000

530,001,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

260,000,000

150,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/03/03هـ

املعتمد لهذا العام (ريال):

100,000,000

100,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1439/03/02هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/07/29هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

100,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1439/09/03هـ

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

100,000,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

879,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

8,655,000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة عسري ،أبها

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة القصيم ،بريدة

تقدم سري العمل :

%1

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يتم حاليا ً دراسة خفض تكاليف املرشوع من خالل ورشة الهندسة القيمية

تقدم سري العمل :

%1

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يتم حاليا ً دراسة خفض تكاليف املرشوع من خالل ورشة الهندسة القيمية
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم تطوير مطار الجوف

تصميم وتطوير مطار الجوف

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم تطوير مطار الجوف

تصميم وتطوير مطار الجوف

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تصميم وتطوير مطار الجوف

تطوير مطار الجوف

اسم املرشوع:

تصميم وتطوير مطار الجوف

تطوير مطار الجوف

رقم املرشوع:

075/000/000/222/02/00/4

075/000/000/222/02/00/4

رقم املرشوع:

075/000/000/222/02/00/4

075/000/000/222/02/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

200,000,000

200,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

200,000,000

200,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

25,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

25,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

8,800,000

1,855,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

8,800,000

1,855,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

7,818,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

7,818,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الجوف ،الجوف

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الجوف ،الجوف

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تحت إجراءات الرتسية (يف انتظار موافقة املقام السامي)

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تحت إجراءات الرتسية (يف انتظار موافقة املقام السامي)
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

إنشاء مطار امللك عبدالله بن عبدالعزيز
الجديد بجازان

إنشاء مطار امللك عبدالله بن عبدالعزيز
الجديد بجازان

اسم املرشوع:

تطوير مطار عرعر مع التصاميم

تطوير مطار الجوف

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إنشاء مطار امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد
بجازان

إنشاء مطار امللك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد
بجازان

075/000/000/222/02/00/4

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

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

075/000/000/0157/15/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

306,800,000

200,000,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

2,574,000,000

2,574,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

100,000,000

25,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

املعتمد لهذا العام (ريال):

700,000,000

700,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/02/01هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

3,800,000

1,855,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1439/08/20هـ

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

3,800,000

7,818,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

513,700,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

513,700,000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الحدود الشمالية ،عرعر

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

استكمال تنفيذ املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة جازان ،جازان

تقدم سري العمل :

%0

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تحت إجراءات الرتسية (يف انتظار موافقة املقام السامي)

تقدم سري العمل :

%6

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم إيقاف املرشوع وذلك لعدم الوصول إىل حل فيما يخص املوقع مع رشكة أرامكو

86

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مطار الطائف مع الدراسات والتصاميم

تطوير مطار الطائف مع الدراسات والتصاميم

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مطار الباحة

تطوير مطار الباحة

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تطوير مطار الطائف مع الدراسات والتصاميم

تطوير مطار الطائف مع الدراسات والتصاميم

اسم املرشوع:

تطوير مطار الباحة

تطوير مطار الباحة

075/000/000/0227/00/00/4

رقم املرشوع:

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

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

44,224,000

44,224,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

55,000,000

55,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

5,856,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

20,000,000

20,119,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من
الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،الطائف

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة ترسية املرشوع للرشاكة مع القطاع الخاص
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075/000/000/0281/00/00/4

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الباحة ،الباحة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

قيد الرتسية

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم

تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

القيصومة ــ رفحاء ــ طريف

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

الدراسات التصاميم

اسم املرشوع:

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

التصاميم التفصيلية للمطارات الداخلية

اسم املرشوع:

تطوير مطار القريات مع الدراسات والتصاميم

تصاميم مطار القريات

075/000/000/0281/00/00/4

رقم املرشوع:

رقم املرشوع:

075/000/000/0228/00/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15,000,000

30,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

237,000,000

237,092,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

100,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1436/07/01هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1436/07/01هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

4,827,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

2,500,000

5,488,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

3,000,000

7,093,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث من الخطة

االنتهاء من مرحلة التصاميم

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة من اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة من اململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

% 95

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

وجود مشكلة بني املتضامنني (ديوي كونسلت  +املجموعة االستشارية الهندسية)

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف االنتظار االنتهاء من مرحلة التصاميم
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

أعمال املباين مع اإلرشاف ملطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

أعمال املباين مع اإلرشاف ملطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مرافق مطار األمري عبداملحنس بن
عبدالعزيز بينبع

تطوير مرافق مطار األمري عبداملحنس بن
عبدالعزيز بينبع

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

أعمال املباين

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

أعمال املباين

اسم املرشوع:

أعمال املباين مع اإلرشاف ملطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

استكمال تطوير مطار األمري سلطان بن
عبدالعزيز بتبوك

اسم املرشوع:

تطوير مرافق مطار األمري عبداملحنس بن
عبدالعزيز بينبع

تطوير مرافق مطار األمري عبداملحنس بن
عبدالعزيز بينبع

075/000/000/0155/06/00/4

رقم املرشوع:

رقم املرشوع:

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

308,854,000

308,854,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

257,552,000

257,552,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

7,000,000

25,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1436/03/27هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1436/04/15هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1440هـ

1438/04/08هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1437/04/26هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

14,258,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

4,123,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

251,555,000

265,813,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

223,651,000

227,774,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

إكمال إنجاز املرشوع العام الثالث من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

إكمال إنجاز املرشوع العام الثالث من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة من اململكة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة املدينة املنورة ،ينبع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 25

تقدم سري العمل :

% 95

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار األمري
محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

اسم الربنامج الرئيس:

درء أخطار السيول للمطارات الداخلية

درء أخطار السيول للمطارات الداخلية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار األمري محمد
بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

نزع ملكيات العقارات لتوسعة مطار األمري
محمد بن عبدالعزيز باملدينة املنورة

اسم املرشوع:

درء أخطار السيول للمطارات الداخلية

درء أخطار السيول للمطارات الداخلية

رقم املرشوع:

075/000/000/0246/28/00/4

075/000/000/0206/04/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

22,000,000

22,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

522,479,000

522,479,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

50,000,000

94,704,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

1435/01/30هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1431/1430هـ

1431/04/25هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/01/29هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

1432/04/26هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

2,994,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

323,462,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

522,479,000

680,921,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

9,915,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

إكمال املرشوع يف السنة الثانية من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

املرشوع منتهي

رقم املرشوع:

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة املدينة املنورة ،املدينة املنورة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 90

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

94

قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إزالة املباين اآليلة للسقوط

إزالة املباين اآليلة للسقوط

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء مطار القنفذة

إنشاء مطار القنفذة

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إزالة املباين اآليلة للسقوط

إزالة املباين اآليلة للسقوط

اسم املرشوع:

إنشاء مطار القنفذة

إنشاء مطار القنفذة

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

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0273/00/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

2,430,000

2,430,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

85,001,000

85,001,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,479,000

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1435/1434هـ

1434/01/03هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1438/1437

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1434/08/01هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

951,000

1,984,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام األول من الخطة

املرشوع منتهي

الهدف املحدد للعام:

البدء يف تنفي املرشوع يف العام الثاين من الخطة

تخصيص األرض

رقم املرشوع:

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مكة املكرمة ،القنفذة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

بانتظار تخصيص األرض
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قطاع املطارات

تابع املطارات الداخلية
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء مطار اقتصادي باملنطقة الرشقية

إنشاء مطار اقتصادي باملنطقة الرشقية

اسم الربنامج الرئيس:

دراسة تحديد احتياجات املطارات واختيار مواقعها

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

اسم املرشوع:

إنشاء مطار اقتصادي باملنطقة الرشقية

إنشاء مطار اقتصادي باملنطقة الرشقية

اسم املرشوع:

إنشاء مطار اقتصادي باملنطقة الرشقية

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0280/00/00/4

رقم املرشوع:

ـــ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

110,000,000

110,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

110,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

البدء يف تنفي املرشوع يف العام الرابع من الخطة

تخصيص األرض

الهدف املحدد للعام:

البدء يف تنفيذ املرشوع يف العام الرابع من الخطة

ـــ

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

((رسي))

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

((رسي))

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

بانتظار تخصيص األرض

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

بانتظار تخصيص األرض
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قطاع املطارات

مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تعديل صاليت الوصول واملغادرة الدولية بمبىن صالة
املسافرين ملطار امللك فهد الدويل

تعديل صاليت الوصول واملغادرة الدولية بمبىن
صالة املسافرين

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال نظام التفتيش األمين ملطار امللك فهد
الدويل

استبدال نظام التفتيش األمين

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تعديل صاليت الوصول واملغادرة الدولية بمبىن صالة
املسافرين ملطار امللك فهد الدويل

تعديل صاليت الوصول واملغادرة الدولية بمبىن
صالة املسافرين

اسم املرشوع:

استبدال نظام التفتيش األمين ملطار امللك فهد
الدويل

استبدال نظام التفتيش األمين

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/52/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/71/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

34,682,000

34,682,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

59,619,000

59,619,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

14,682,000

14,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

19,619,000

19,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/02/18هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

1439/11/08هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 32

تقدم سري العمل :

% 32

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

التكاليف املعتمدة للمرشوع غري كافية ،نسبة العجز ()% 170

100

قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

كشط األسطح اإلسفلتية للمدرجات ملطار امللك
فهد الدويل

كشط األسطح اإلسفلتية للمدرجات

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآليل ملطار
امللك فهد الدويل

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآليل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

كشط األسطح اإلسفلتية للمدرجات ملطار امللك فهد
الدويل

كشط األسطح اإلسفلتية للمدرجات

اسم املرشوع:

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآليل ملطار
امللك فهد الدويل

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآليل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/74/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/76/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

11,357,000

11,357,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

17,928,000

17,928,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,669,000

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

7,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1432/2/18هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1431/10/9هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1432/10/29هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1434/11/01هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

9,668,000

9,668,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

10,928,000

16,114,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

املرشوع منتهي

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

املرشوع منتهي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم تنفيذ  % 100من نطاق العمل مع وجود مالحظات عىل جودة العمل ،رفض املقاول تصحيحها .بالتايل
سيتم االستغناء عن تنفيذ النسبة املتبقية والبدء يف إجراءات إقفال العقد وتطبيق الغرامة بنسبة % 10
من قيمة العقد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تركيب سياج أمين إضايف لساحة الطريان مع اإلنارة
وإنشاء طرق دوريات وغرف حراسة ملطار امللك فهد
الدويل

تركيب سياج أمين إضايف لساحة الطريان مع
اإلنارة وإنشاء طرق دوريات وغرف حراسة

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال نظام كامريات املراقبة التلفزيونية األمنية
ملطار امللك فهد الدويل

استبدال نظام كامريات املراقبة
التلفزيونية األمنية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تركيب سياج أمين إضايف لساحة الطريان مع اإلنارة
وإنشاء طرق دوريات وغرف حراسة ملطار

تركيب سياج أمين إضايف لساحة الطريان مع
اإلنارة وإنشاء طرق دوريات وغرف حراسة

اسم املرشوع:

استبدال نظام كامريات املراقبة التلفزيونية األمنية
ملطار امللك فهد الدويل

استبدال نظام كامريات املراقبة
التلفزيونية األمنية

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/77/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/78/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,001,000

10,001,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

8,000,000

8,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

4,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,000,000

3,500,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

1429/7/28هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1432/1431

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1432/1431

1435/12/30هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

7,000,000

3,500,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

إكمال تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 58

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تعرث املقاول (رشكة الفروسية للتجهيز) وانسحابه من تنفيذ باقي بنود املرشوع .ويجري تقيم البنود اليت لم
تنفذ الغالق العقد وتطبيق الحسومات والغرامات وفقا ً لألنظمة.

قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

يف امليزانية

يف الخطة

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

اسم الربنامج الرئيس:

إعادة تأهيل مصادر املياه ملطار امللك فهد الدويل

إعادة تأهيل مصادر املياه

اسم الربنامج الرئيس:

تحديث نظام االقرتاب اآليل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل مصادر املياه ملطار امللك فهد الدويل

إعادة تأهيل مصادر املياه

اسم املرشوع:

تحديث نظام االقرتاب اآليل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/79/00/04

رقم املرشوع:

075/000/000/0149/80/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

12,238,000

12,238,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

16,500,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000

9,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,628,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

1436/09/14هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

1438/01/14هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

8,603,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين من الخطة

الهدف املحدد للعام:

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 30

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال نظام كامريات املراقبة التلفزيونية األمنية
ملطار امللك فهد الدويل

استبدال نظام كامريات املراقبة
التلفزيونية األمنية

اسم الربنامج الرئيس:

تحديث وتركيب نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار
امللك فهد الدويل

تحديث وتركيب نظام إرشاد إيقاف الطائرات

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

استبدال نظام كامريات املراقبة التلفزيونية األمنية
ملطار امللك فهد الدويل

استبدال نظام كامريات املراقبة التلفزيونية
األمنية

اسم املرشوع:

تحديث وتركيب نظام إرشاد إيقاف الطائرات بمطار
امللك فهد الدويل

تحديث وتركيب نظام إرشاد إيقاف الطائرات

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/78/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/82/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

8,000,000

8,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

14,432,000

16,500,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,000,000

3,500,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,500,000

1,628,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

1429/7/28هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1432/1431

1435/12/30هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

8,603,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 58

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تعرث املقاول ( رشكة الفروسية للتجهيز ) وانسحابه من تنفيذ باقي بنود املرشوع.

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

التجديدات والتحسينات باملطار (املشاريع الطارئة
والرسيعة للتشغيل التجاري) ملطار امللك فهد الدويل

التجديدات والتحسينات باملطار (املشاريع
الطارئة والرسيعة للتشغيل التجاري)

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال سور حرم املطار بسور خرساين ووضع بوابة
عىل املدخل الجنوبي الرشقي ملطار امللك فهد الدويل

استبدال سور حرم املطار بسور خرساين ووضع
بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

التجديدات والتحسينات باملطار (املشاريع الطارئة
والرسيعة للتشغيل التجاري) ملطار امللك فهد الدويل

التجديدات والتحسينات باملطار (املشاريع
الطارئة والرسيعة للتشغيل التجاري)

اسم املرشوع:

استبدال سور حرم املطار بسور خرساين ووضع بوابة
عىل املدخل الجنوبي الرشقي ملطار امللك فهد الدويل

استبدال سور حرم املطار بسور خرساين ووضع
بوابة عىل املدخل الجنوبي الرشقي

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/83/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/84/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

37,000,000

37,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

32,000,000

32,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

20,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

12,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

مستمر

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432

1436/02/03

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

مستمر

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1436/1435

1437/08/20

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

1,734,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

11,144,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

5,061,000

8,709,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

5,061,000

11,144,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

مرشوع دائم ومستمر

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

مستمر

تقدم سري العمل :

% 73

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير جانب مرافق الطريان بمطار امللك فهد الدويل

تطوير جانب مرافق الطريان

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

إنشاء غرفة عمليات مشرتكة ملطار امللك
فهد الدويل

إنشاء غرفة عمليات مشرتكة ملطار امللك
فهد الدويل

اسم املرشوع:

تطوير جانب مرافق الطريان بمطار امللك فهد الدويل

تطوير جانب مرافق الطريان

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/85/00/04

اسم املرشوع:

إنشاء غرفة عمليات مشرتكة ملطار امللك فهد الدويل

إنشاء غرفة عمليات مشرتكة ملطار امللك فهد
الدويل

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/87/00/04

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

85,386,000

85,386,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

7,000,000

7,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

30,000,000

50,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1436/1435هـ

غري محدد

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

0

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

تقدم سري العمل :

%0

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

عدم كفاية التكاليف املعتمدة يف امليزانية لتنفيذ املرشوع

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم التوجيه بإضافة متطلبات اضافية لتجهيز (مركز اختطاف الطائرات) و (غرفة العمليات والتفاوض).
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

ـــ

إنشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات بمطار امللك
فهد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال نظام مخاطبة الجمهور بمطار امللك فهد
الدويل

استبدال نظام مخاطبة الجمهور بمطار امللك
فهد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

ـــ

إنشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات بمطار امللك
فهد الدويل

اسم املرشوع:

استبدال نظام مخاطبة الجمهور بمطار امللك فهد
الدويل

استبدال نظام مخاطبة الجمهور بمطار امللك
فهد الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/88/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/89/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

ـــ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

ـــ

10,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

12,000,000

12,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

ـــ

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

ـــ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

ـــ

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

ـــ

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

املرشوع ملغي

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف انتظار توقيع العقود
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تحديث نظام اإلطفاء وسالمة األرواح ( )FLSSبمطار
امللك فهد الدويل

تحديث نظام اإلطفاء وسالمة األرواح ()FLSS
بمطار امللك فهد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال أعمدة اإلنارة باملطار وتركيب عدادات للحي
السكين بمطار امللك فهد الدويل

استبدال أعمدة اإلنارة باملطار وتركيب عدادات
للحي السكين بمطار امللك فهد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تحديث نظام اإلطفاء وسالمة األرواح ( )FLSSبمطار
امللك فهد الدويل

تحديث نظام اإلطفاء وسالمة األرواح ()FLSS
بمطار امللك فهد الدويل

اسم املرشوع:

استبدال أعمدة اإلنارة باملطار وتركيب عدادات للحي
السكين بمطار امللك فهد الدويل

استبدال أعمدة اإلنارة باملطار وتركيب عدادات
للحي السكين بمطار امللك فهد الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/90/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/91/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

12,000,000

12,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

12,000,000

12,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

7,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1437/01/26

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

1436/04/30

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/01/20

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

1438/04/29

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 12

تقدم سري العمل :

% 73

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إعداد التصاميم الهندسية الستكمال مبىن صالة
الركاب ومبىن ملتقى املمرات بمطار امللك فهد الدويل

إعداد التصاميم الهندسية الستكمال مبىن
صالة الركاب ومبىن ملتقى املمرات بمطار امللك
فهد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي بمطار
امللك فهد الدويل

تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي
بمطار امللك فهد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إعداد التصاميم الهندسية الستكمال مبىن صالة
الركاب ومبىن ملتقى املمرات بمطار امللك فهد الدويل

إعداد التصاميم الهندسية الستكمال مبىن
صالة الركاب ومبىن ملتقى املمرات بمطار امللك
فهد الدويل

اسم املرشوع:

تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي بمطار
امللك فهد الدويل

تطوير البنية التحتية لقرية الشحن الجوي
بمطار امللك فهد الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/93/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/92/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

80,000,000

80,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

50,000,000

50,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

30,000,000

35,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

35,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

قيد الطرح

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

سيتم إعادة طرحة ،لعدم كفاية التكاليف

118

قطاع املطارات

تابع مطار امللك فهد الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إعادة تأهيل األسطح الخرسانية والعوازل
املائية ملختلف مرافق مطار امللك فهد الدويل
والصالة امللكية

إعادة تأهيل األسطح الخرسانية والعوازل
املائية ملختلف مرافق مطار امللك فهد الدويل
والصالة امللكية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال موازين أمتعة الركاب يف مبىن صالة
املسافرين بمطار امللك فهد الدويل

استبدال موازين أمتعة الركاب يف مبىن صالة
املسافرين بمطار امللك فهد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل األسطح الخرسانية والعوازل
املائية ملختلف مرافق مطار امللك فهد الدويل
والصالة امللكية

إعادة تأهيل األسطح الخرسانية والعوازل
املائية ملختلف مرافق مطار امللك فهد الدويل
والصالة امللكية

اسم املرشوع:

استبدال موازين أمتعة الركاب يف مبىن صالة
املسافرين بمطار امللك فهد الدويل

استبدال موازين أمتعة الركاب يف مبىن صالة
املسافرين بمطار امللك فهد الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/95/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0149/94/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

20,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

30,000,000

30,001,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000

1,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املنطقة الرشقية ،الدمام

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

دخل ضمن نطاق نظام التفتيش األمين

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تحت إجراءات التقييم
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قطاع املطارات

مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

املتطلبات األمنية (املرحلة الثانية) ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

املتطلبات األمنية

اسم الربنامج الرئيس:

التجديدات والتحسينات العاجلة ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

التجديدات والتحسينات العاجلة باملطار

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

املتطلبات األمنية (املرحلة الثانية) ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

املتطلبات األمنية (املرحلة الثانية) مرشوع تطوير
البوابات األمنية رقم ()10

اسم املرشوع:

التجديدات والتحسينات العاجلة ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

استبدال نظام اإلطفاء واإلنذار بالحريق واملراقبة
الصوتية

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/01/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/02/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

89,501,000

97,548,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

945,692,000

945,692,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

15,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

30,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1436/8/10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

 1438/5/9هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

8,543,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

44,501,000

24,988,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

818,896,000

877,239,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الخامس من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%5

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة الطرح للمرة الثانية

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

ـــ

تغيري الكابالت الكهربائية بمحطة التحلية
باملطار

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

إعادة وتأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية (املرحلة الثالثة) ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

إعادة وتأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية باملطار

اسم املرشوع:

ـــ

تغيري الكابالت الكهربائية بمحطة التحلية
باملطار

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/03/00/04

إعادة وتأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية (املرحلة الثالثة) ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

إعادة وتأهيل واستبدال شبكة كابالت وأنظمة
توزيع الطاقة الكهربائية باملطار (املرحلة الثالثة)

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

ـــ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

ـــ

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

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

ـــ

20,000,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

191,192,000

191,192,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

ـــ

1,165,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

ـــ

املعتمد لهذا العام (ريال):

23,000,000

20,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

ـــ

ـــ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1436/4/2هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

0

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

 1438/4/20هـ

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

ـــ

18,835,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

11,576,000

الهدف املحدد للعام:

ـــ

منتهي

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

112,991,000

133,695,000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

تقدم سري العمل :

% 100

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

تقدم سري العمل :

% 18

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

ـــ

تحديث نظام الرسائل املالحية األتوماتيكية
بمطار امللك عبد العزيز

اسم الربنامج الرئيس:

ـــ

الرتميمات والتعديالت باملطار

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

ـــ

استبدال عدد ( )3محوالت كهربائية جهد (4.16
ك.ف) باملطار

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/06/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/07/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

ـــ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

ـــ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

ـــ

5,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

ـــ

125,434,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

ـــ

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

ـــ

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

ـــ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1436/8/10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

ـــ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1437/8/9هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

ـــ

4,496,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

ـــ

111,707,000

الهدف املحدد للعام:

ـــ

ـــ

الهدف املحدد للعام:

ـــ

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

ـــ

تقدم سري العمل :

% 10

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة األمنية ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة األمنية بمطار
امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

تأمني املعدات والسيارات والتحسينات التشغيلية
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تأمني املعدات والسيارات والتحسينات
التشغيلية بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة األمنية ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

تحديث نظام شبكة دوائر املراقبة األمنية باملطار

اسم املرشوع:

تأمني املعدات والسيارات والتحسينات التشغيلية
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تأمني معدات تشغيلية آمنة

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/10/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/11/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15,800,000

15,800,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

49,000,000

49,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,400,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1436/3/7هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/4/22هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

 1437/10/18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

 1436/11/25هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

1,438,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

5,000,000

1,438,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الرابع من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 12

تقدم سري العمل :

% 70

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع
اسم الربنامج الرئيس:

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

يف امليزانية

يف الخطة

تحسني الطرق الداخلية والجسور املؤدية إىل مرافق تحسني الطرق الداخلية والجسور املؤدية إىل
الخدمات املساندة ملطار امللك عبدالعزيز الدويل
مرافق الخدمات املساندة بمطار امللك عبدالعزيز
الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تحسني الطرق الداخلية والجسور املؤدية إىل مرافق
الخدمات املساندة ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تحسني الطرق الداخلية والجسور املؤدية إىل
مرافق الخدمات املساندة باملطار

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/12/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15,000,000

23,495,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة ترسية املنافسة
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بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار مع
البوابات ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار
مع البوابات بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار مع
البوابات ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار
مع البوابات

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/13/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

30,000,000

30,001,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

20,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/8/10هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

 1438/5/16هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%5

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

لم يتم توقيع العقد

قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إعادة تأهيل مبىن املستودعات واإلمدادات رقم
( )223ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

إعادة تأهيل مبىن املستودعات واإلمدادات رقم
( )223بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل مبىن املستودعات واإلمدادات رقم
( )223ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

إعادة تأهيل مبىن املستودعات واإلمدادات رقم
( )223باملطار

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/15/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/14/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

7,820,000

7,820,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

5,000,000

10,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

3,820,000

4,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1435/8/5هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/4/2هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/8/11هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

14389/1437هـ

 1437/4/19هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

6,949,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

3,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

3,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

4,000,000

6,949,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

منتهي

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

يف امليزانية

يف الخطة

استبدال خط نقل مياه الرصف الصحي من
استبدال خط نقل مياه الرصف الصحي من
معسكر املطار إىل محطة الرفع رقم ( )25ملطار امللك معسكر املطار إىل محطة الرفع رقم ( )25بمطار
عبدالعزيز الدويل
امللك عبدالعزيز الدويل

ـــ

ـــ

استبدال خط نقل مياه الرصف الصحي من
استبدال خط نقل مياه الرصف الصحي من
معسكر املطار إىل محطة الرفع رقم ( )25ملطار امللك معسكر املطار إىل محطة الرفع رقم ( )25باملطار
عبدالعزيز الدويل

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

% 90

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

املرشوع يف مرحلة االستالم االبتدايئ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم وتنفيذ وتطوير مدخل املطار الشمايل من
طريق الحرمني إىل صالة الحجاج مع إعادة تأهيل
مرافق نقل الحجاج واملدخل رقم ( )17ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

تصميم وتنفيذ وتطوير مدخل املطار الشمايل
من طريق الحرمني إىل صالة الحجاج مع إعادة
تأهيل مرافق نقل الحجاج واملدخل رقم ()17
بمطار امللك عبدالعزيز بجدة

اسم الربنامج الرئيس:

دراسة مسح لتجديد نظام توزيع املياه ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

دراسة مسح لتجديد نظام توزيع املياه بمطار
امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

اسم املرشوع:

تصميم وتنفيذ وتطوير مدخل املطار الشمايل من
طريق الحرمني إىل صالة الحجاج مع إعادة تأهيل
مرافق نقل الحجاج واملدخل رقم ( )17ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

تصميم وتنفيذ وتطوير مدخل املطار الشمايل
من طريق الحرمني إىل صالة الحجاج مع إعادة
تأهيل مرافق نقل الحجاج واملدخل ()17

دراسة مسح لتجديد نظام توزيع املياه ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

دراسة مسح لتجديد نظام توزيع املياه باملطار

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/17/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/16/00/04

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

12,000,000

12,000,000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

130,000,000

130,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

2,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/4/1هـ

املعتمد لهذا العام (ريال):

40,500,000

20,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

 1437/4/26هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1435/7/14هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

543,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

 1437/7/25هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

12,076,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

543,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

35,000,000

35,542,000

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 28

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

134

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 55

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية اآللية
للضغط مرفق رقم ( )3ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تطوير واستبدال لوحات التحكم وأنظمة
القواطع الكهربائية اآللية للضغط باملرافق
وإضافة مولد كهربايئ للمطار

اسم الربنامج الرئيس:

ـــ

توفري أجهزة راديو تعمل بنظام أجهزة الراديو
املركبة بمطار امللك عبد العزيز الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تطوير واستبدال أنظمة القواطع الكهربائية اآللية
للضغط مرفق رقم ( )3ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تطوير واستبدال لوحات التحكم وأنظمة
القواطع الكهربائية اآللية للضغط باملرافق
وإضافة مولد كهربايئ

اسم املرشوع:

ـــ

توفري أجهزة راديو تعمل بنظام أجهزة الراديو
املركبة باملطار

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/20/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/18/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

ـــ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

ـــ

19,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

34,000,000

84,070,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

ـــ

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

20,000,000

26,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

ـــ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/7/24هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1434/3/30هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

 1438/10/9هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

ـــ

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

ـــ

14,945,000

الهدف املحدد للعام:

ـــ

منتهي

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

%3

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات ()11.5.4.3.2.1
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

استبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات
( )11.5.4.3.2.1بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

التجديدات والتحسينات العاجلة لغرض التشغيل
التجاري ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

التجديدات والتحسينات العاجلة لغرض
التشغيل التجاري

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

استبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات ()11.5.4.3.2.1
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

استبدال إنارة ساحة وقوف الطائرات
( )11.5.4.3.2.1باملطار

اسم املرشوع:

التجديدات والتحسينات العاجلة لغرض التشغيل
التجاري ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

التجديدات والتحسينات العاجلة لغرض
التشغيل التجاري

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/22/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/23/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35,000,000

35,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

30,000,000

34,500,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

11,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

 1435/8/5هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

ـــ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

 1438/1/18هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

ـــ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

2,798,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

15,000,000

2,663,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

5,000,000

4,333,000

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

ـــ

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 20

تقدم سري العمل :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

املرشوع لدى إدارة التشغيل
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تعديل شبكة توزيع كهرباء الضغط املتوسط داخل
مجمع الصاالت امللكية ملطار امللك عبد العزيز الدويل

تعديل شبكة توزيع كهرباء الضغط املتوسط
داخل مجمع الصاالت امللكية ملطار امللك عبد
العزيز

اسم الربنامج الرئيس:

تحسني نظام التكييف بصاالت السفر
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تحسني نظام التكييف بصاالت السفر
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل بجدة

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تعديل شبكة توزيع كهرباء الضغط املتوسط داخل
مجمع الصاالت امللكية ملطار امللك عبد العزيز الدويل

تعديل شبكة توزيع كهرباء الضغط املتوسط
داخل مجمع الصاالت امللكية ملطار امللك عبد
العزيز

اسم املرشوع:

تحسني نظام التكييف بصاالت السفر ملطار
امللك عبدالعزيز الدويل

تحسني نظام التكييف بصاالت السفر باملطار

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/25/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/24/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

17,000,000

17,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

5,000,000

5,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

7,000,000

5,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

ـــ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

ـــ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

ـــ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

ـــ

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

ملغي

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

ـــ

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

-

تقدم سري العمل :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم تنفيذ مرشوع مماثل عند مقاول الصيانة

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهيليون)
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

استبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهيليون)
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

إعادة تأهيل محطات الرفع الصحي ملطار
امللك عبدالعزيز الدويل

إعادة تأهيل محطات الرفع الصحي
بمطار امللك عبدالعزيز

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

استبدال نظام مكافحة الحريق (غاز الهيليون)
ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

استبدال نظام مكافحة الحريق
(غاز الهيليون) باملطار

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل محطات الرفع الصحي ملطار امللك
عبدالعزيز الدويل

إعادة تأهيل محطات الرفع الصحي
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/28/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/29/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

18,000,000

18,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

10,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

4,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1436/4/2هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

 1437/1/8هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

 1437/4/21هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

 1439/1/18هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

إكمال املرشوع يف العام األول من الخطة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 80

تقدم سري العمل :

%5

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تجديد وتحسني مبىن اإلطفاء واإلنقاذ باملحطة رقم
( )8ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تجديد وتحسني مبىن اإلطفاء واإلنقاذ باملحطة
رقم ( )8بمطار امللك عبدالعزيز

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير السياج األمين بساحة مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

تطوير السياج األمين بساحة مطار
امللك عبدالعزيز

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تجديد وتحسني مبىن اإلطفاء واإلنقاذ باملحطة رقم
( )8ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

تجديد وتحسني مبىن اإلطفاء واإلنقاذ باملحطة
رقم ( )8بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم املرشوع:

تطوير السياج األمين بساحة مطار امللك عبدالعزيز
الدويل

تطوير السياج األمين بساحة مطار امللك
عبدالعزيز الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/30/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/31/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

7,000,000

7,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20,000,000

20,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

3,500,000

3,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

ـــ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437هـ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

ـــ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثاين من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة الرتسية

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة الرتسية
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم وتنفيذ مرافق معسكر وحدة أمن املطار
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

تصميم وتنفيذ مرافق معسكر وحدة أمن املطار
بمطار امللك عبدالعزيز

اسم الربنامج الرئيس:

توريد وتركيب قواعد بيانات املطار (معلومات
الرحالت) ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

توريد وتركيب قواعد بيانات املطار (معلومات
الرحالت) ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

تصميم وتنفيذ مرافق معسكر وحدة أمن املطار
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

تصميم وتنفيذ مرافق معسكر وحدة أمن املطار
بمطار امللك عبدالعزيز الدويل

اسم املرشوع:

توريد وتركيب قواعد بيانات املطار (معلومات
الرحالت) ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

توريد وتركيب قواعد بيانات املطار (معلومات
الرحالت) ملطار امللك عبدالعزيز الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/30/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/33/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

10,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

10,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

4,500,000

2,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000

2,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

ـــ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

ـــ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

ـــ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

ـــ

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

ـــ

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

ملغي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة الطرح

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ـــ
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال أعمدة اإلنارة وأنظمتها بمطار امللك
عبدالعزيز الدويل

استبدال أعمدة اإلنارة وأنظمتها بمطار امللك
عبدالعزيز الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال شبكات املياه وملحقاتها وأنظمتها بمطار
امللك عبد العزيز الدويل

استبدال شبكات املياه وملحقاتها وأنظمتها
بمطار امللك عبد العزيز

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم املرشوع:

استبدال أعمدة اإلنارة وأنظمتها بمطار امللك
عبدالعزيز الدويل

استبدال أعمدة اإلنارة وأنظمتها بمطار امللك
عبدالعزيز الدويل

اسم املرشوع:

استبدال شبكات املياه وملحقاتها وأنظمتها بمطار
امللك عبد العزيز الدويل

استبدال شبكات املياه وملحقاتها وأنظمتها
بمطار امللك عبد العزيز الدويل

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/34/00/04

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/34/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35,000,000

20,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

80,000,000

35,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

ـــ

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

1,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

15,000,000

1,750,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

ـــ

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة تقييم املنافسة

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف مرحلة إعداد املنافسة
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار مع
البوابات ملطار امللك عبدالعزيز الدويل (مرحلة ثانية)

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار
مع البوابات ملطار امللك عبدالعزيز (مرحلة ثانية)

اسم الربنامج الرئيس:

تركيب نظام مراقبة بالكامريات لألغراض األمنية

تركيب نظام مراقبة بالكامريات لألغراض
األمنية

اسم الربنامج الفرعي:

ـــ

ـــ

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار مع
البوابات ملطار امللك عبدالعزيز الدويل (مرحلة ثانية)

إنشاء سور خرساين أمين بامتداد حدود املطار
مع البوابات ملطار امللك عبدالعزيز الدويل
(مرحلة ثانية)

اسم املرشوع:

تركيب نظام مراقبة بالكامريات لألغراض األمنية

تركيب نظام مراقبة بالكامريات لألغراض
األمنية

رقم املرشوع:

ـــ

075/000/000/0204/34/00/04

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

96,233,000

96,000,000

مصادر التمويل:

ـــ

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

30,000,000

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

غري محدد

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440هـ

غري محدد

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

ـــ

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

ـــ

الهدف املحدد للعام:

إكمال املرشوع يف العام الثالث من الخطة

ملغي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

ـــ

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

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

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

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20,000,000

20.000.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,093,000

4.093.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

15,907,000

11,907,000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

منتهي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

قطاع املطارات

تابع مطار امللك عبدالعزيز الدويل

مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تحديث نظام التحكم واملراقبة

تحديث نظام التحكم واملراقبة

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

توسعة أحواض تجميع مياه الرصف بمطار امللك
خالد الدويل

توسعة أحواض تجميع مياه الرصف

اسم املرشوع:

تحديث نظام التحكم واملراقبة

تحديث نظام التحكم واملراقبة

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/02/00/4

اسم املرشوع:

توسعة أحواض تجميع مياه الرصف
بمطار امللك خالد الدويل

توسعة أحواض تجميع مياه الرصف
بمطار امللك خالد الدويل

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

-

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

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

34,944,000

34.944.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

8.000.000

8.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

474,000

0

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

املعتمد لهذا العام (ريال):

5,000,000

1.150.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1437/1436هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

 1437/1436هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

 1438/1437هـ

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

34,470,000

-

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام األول

ملغي

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

6.842.000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

منتهي

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

تقدم سري العمل :

% 100

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء
اآليل بمطار امللك خالد الدويل

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآليل

اسم الربنامج الرئيس:

-

توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء اآليل
بمطار امللك خالد الدويل

استبدال أنظمة الراديو النقال والنداء
اآليل بمطار امللك خالد الدويل

اسم املرشوع:

-

توريد وتركيب نظام توجيه وقوف الطائرات

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/07/00/4

رقم املرشوع:

-

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

-

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

-

14.846.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35.000.000

35.000.000

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

-

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

10.000.000

11.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

1431/12/23هـ

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

1435/3/5هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

-

1432/12/23هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

خالل  18شهر من تاريخ البدء

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

-

-

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

11,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

15.000.000

14,343,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

-

-

الهدف املحدد للعام:

-

ملغي

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

-

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

-

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات االستشارية والدعم الفين
للمخطط العام التفصييل للمطار

الخدمات االستشارية والدعم الفين
للمخطط العام التفصييل للمطار

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير أنظمة مناولة األمتعة ملطار امللك خالد الدويل

تطوير أنظمة مناولة األمتعة

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

الخدمات االستشارية والدعم الفين
للمخطط العام التفصييل للمطار

الخدمات االستشارية والدعم الفين
للمخطط العام التفصييل للمطار

اسم املرشوع:

تطوير أنظمة مناولة األمتعة ملطار امللك خالد الدويل

تطوير أنظمة سيور العفش بالصاالت التجارية
والصالة امللكية بمطار امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

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

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/16/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10.000.000

10.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

200.000.000

180.000.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

2.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

37.000.000

75.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

3.000.000

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

 % 0تم تغيري مسمى املرشوع يف امليزانية إىل الخدمات االستشارية والدعم الفين للمخطط
العام التفصييل للمطار

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم االتفاق مع الرشكة السعودية املتحدة للكهرباء عىل أن تقوم الرشكة بتغذية املطار من مصدر آخر
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موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم وإنشاء األعمال التكميلية وتجهيز الصالة
الرابعة (املرحلة األوىل) بمطار امللك خالد الدويل

تصميم وإنشاء األعمال التكميلية
للصاالت التجارية

اسم الربنامج الرئيس:

-

استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
بنظام يحافظ عىل طبقة األوزون

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

تصميم وإنشاء األعمال التكميلية وتجهيز الصالة
الرابعة (املرحلة األوىل) بمطار امللك خالد الدويل

تصميم وإنشاء األعمال التكميلية وتجهيز
الصالة الرابعة (املرحلة األوىل) بمطار امللك
خالد الدويل

اسم املرشوع:

-

استبدال نظام إطفاء الحريق بالهالون
بنظام يحافظ عىل طبقة األوزون بمطار
امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/17/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/18/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

-

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

120.000.000

60.001.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

-

17,140,000

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

13.001.000

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

-

5,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

-

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

495.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

-

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

7.000.000

7.724.000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

-

10.140.000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

-

-

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم دمج هذا املرشوع مع مرشوع تطوير املطار

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

اليوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

-

أجهزة التربيد املركزي بمطار امللك خالد

اسم الربنامج الرئيس:

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

دراسة وتصميم وتنفيذ توسعة ساحات مواقف
الطائرات بمطار امللك خالد الدويل

اسم املرشوع:

-

أجهزة التربيد املركزي بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

رقم املرشوع:

-

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

اسم املرشوع:

-

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

-

تحت التنفيذ

دراسة وتصميم وتنفيذ مرشوع توسعة
الساحات واإلرشاف عليها بمطار امللك
خالد الدويل

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

-

20.000.000

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/25/00/4

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

-

تحت التنفيذ

املعتمد لهذا العام (ريال):

-

0

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

-

236.400.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

-

املعتمد لهذا العام (ريال):

-

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

-

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

-

18.375.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

-

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

-

-

الهدف املحدد للعام:

-

-

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

-

-

الهدف املحدد للعام:

-

ملغي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سري العمل :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال األسقف املستعارة ملطار امللك خالد الدويل

استبدال األسقف املستعارة بمطار امللك خالد
الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال املصاعد والساللم املتحركة
ملطار امللك خالد الدويل

استبدال املصاعد والساللم املتحركة
ملطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

استبدال األسقف املستعارة ملطار امللك خالد الدويل

استبدال األسقف املستعارة بمطار
امللك خالد الدويل

اسم املرشوع:

استبدال املصاعد والساللم املتحركة
ملطار امللك خالد الدويل

استبدال املصاعد والساللم املتحركة
ملطار امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

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

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/27/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

12.000.000

34.500.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15.000.000

60.000.000

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

4.000.000

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

5.000.000

5.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

تنفيذ املرشوع 1432/1431هـ1435/-1434هـ

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

دراسة وتصميم واستبدال وتطوير نظام النداء
واإلعالن مع اإلرشاف بمطار امللك خالد الدويل

دراسة وتصميم واستبدال وتطوير نظام النداء
واإلعالن مع اإلرشاف بمطار امللك خالد

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

حفر برئ جديد بعمق (2,200م) بالقرب من
البرئ رقم ( )137مع كامل التجهيزات بمطار امللك
خالد الدويل

حفر برئ جديد بعمق (2,200م) بالقرب من
البرئ رقم ( )137مع كامل التجهيزات وإنشاء
أحواض ملياه الرشب بمطار امللك خالد الدويل

اسم املرشوع:

دراسة وتصميم واستبدال وتطوير نظام النداء
واإلعالن مع اإلرشاف بمطار امللك خالد الدويل

دراسة وتصميم واستبدال وتطوير نظام النداء
واإلعالن مع اإلرشاف بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/28/00/4

حفر برئ جديد بعمق (2,200م) بالقرب من
البرئ رقم ( )137مع كامل التجهيزات بمطار امللك
خالد الدويل

حفر برئ جديد بعمق (2,200م) بالقرب من
البرئ رقم ( )137مع كامل التجهيزات بمطار
امللك خالد الدويل

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

075/000/000/0209/30/00/4

075/000/000/0209/30/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10.000.000

15.000.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35,000,000

35.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

0

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/1431

املعتمد لهذا العام (ريال):

12,580,000

10.000.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

820.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

1.000.000

820.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

12,420,000

12,420.000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

منتهي

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

تقدم سري العمل :

%0

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

دراسات تصاميم وإرشاف مطار امللك خالد

دراسات تصاميم وإرشاف مطار امللك خالد

اسم الربنامج الرئيس:

أعمال السفلتة والرصف واإلنارة للطرق
بمطار امللك خالد الدويل

أعمال السفلتة والرصف واإلنارة للطرق
بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

أعمال السفلتة والرصف واإلنارة للطرق
بمطار امللك خالد الدويل

أعمال السفلتة والرصف واإلنارة للطرق
بمطار امللك خالد الدويل

-

075/000/000/0209/33/00/4
تحت التنفيذ

-

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

دراسات تصاميم وإرشاف مطار امللك خالد

دراسات تصاميم وإرشاف مطار امللك خالد

رقم املرشوع:

075/000/000/0209/31/00/4

075/000/000/0209/31/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15,000,000

15.000.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

من إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

50.000.000

55.000.000

5.000.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

10.000.000

10.000.000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

املعتمد لهذا العام (ريال):

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

1,000,000

846.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

1.081.000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

1.081.000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

منتهي

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

تقدم سري العمل :

 % 0عدة مشاريع يف مرحلة الطرح يف منافسة عامة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

-
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال الغاليات البخارية ملطار امللك خالد الدويل

استبدال الغاليات بمطار امللك خالد
الدويل بالرياض

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال اجهزة التفتيش األمين بمطار امللك خالد
الدويل

استبدال أجهزة التفتيش بمطار امللك خالد
الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

استبدال الغاليات البخارية ملطار امللك خالد الدويل

استبدال الغاليات بمطار امللك خالد
الدويل بالرياض

اسم املرشوع:

استبدال اجهزة التفتيش األمين بمطار امللك خالد
الدويل

استبدال معدات التفتيش األمين للمسافرين
واملوظفني والعفش بمطار امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/34/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/35/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20.000.000

20.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20.000.000

25.000.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

املعتمد لهذا العام (ريال):

5.000.000

3.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

11.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

5.960.000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

7.000.000

5.960.000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

من إيرادات الهيئة
7.000.000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إستبدال نظام اإلنقاذ والسالمة بمطار امللك
خالد الدويل

استبدال نظام اإلنقاذ والسالمة بمطار امللك
خالد الدويل بالرياض

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال األرضيات بمطار امللك خالد الدويل

استبدال األرضيات بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

إستبدال نظام اإلنقاذ والسالمة بمطار امللك خالد
الدويل

إستبدال نظام اإلنقاذ والسالمة بمطار امللك
خالد الدويل

اسم املرشوع:

استبدال األرضيات بمطار امللك خالد الدويل

استبدال األرضيات بمطار امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

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

رقم املرشوع:

075/000/000/0209/37/00/4

075/000/000/0209/37/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

40.000.000

60.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

5,000,000

5.000.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1.000.000

5.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

2,000,000

2.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

3.290.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

8.130.000

11.419.000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

منتهي

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

تقدم سري العمل :

 % 0يف مرحلة اعداد وثائق املنافسة

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

اليوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مرافق املشتل الزراعي بمطار امللك
خالد الدويل

تطوير مرافق املشتل الزراعي بمطار امللك
خالد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مبىن املرحلني بمطار امللك خالد الدويل

تطوير مبىن املرحلني بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

تطوير مرافق املشتل الزراعي بمطار امللك
خالد الدويل

تطوير مرافق املشتل الزراعي بمطار امللك
خالد الدويل

اسم املرشوع:

تطوير مبىن املرحلني بمطار امللك خالد الدويل

تطوير مبىن املرحلني بمطار امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

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

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/39/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

5.000.000

5.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10.000.000

10.000.000

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

2.000.000

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

3.000.000

1.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1449/1438

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

-

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

-

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم إدراجه ضمن مشاريع تطوير جانب الطريان

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

نظرا ً الستحداث املرشوع الشامل فقد انتفت الحاجة إىل هذا املرشوع
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

ترصيف مياه األمطار بمطار امللك خالد الدويل

ترصيف مياه األمطار بمطار امللك خالد الويل

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

تطوير وتوسعة مطار امللك خالد الدويل مع
التصاميم

تطوير وتوسعة الصالتني ( )4 , 3بمطار امللك
خالد الدويل مع التصاميم

اسم املرشوع:

ترصيف مياه األمطار بمطار امللك خالد الدويل

ترصيف مياه األمطار بمطار امللك خالد الويل

رقم املرشوع:

-

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

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

-

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

تطوير وتوسعة مطار امللك خالد الدويل مع
التصاميم

تطوير وتوسعة مطار امللك خالد الدويل مع
التصاميم

075/000/000/0209/46/01/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20.000.000

20.000.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

3,100,000,000

3.100.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

1.000.000

5,000,000

مصادر التمويل:

إصدار صكوك تسدد من اإليرادات

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/4136

املعتمد لهذا العام (ريال):

500,000,000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

71.815.000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

300,000,000

172.809.000

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس

التصميم املرجعي لتطوير صاليت السفر ()3،4

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

تقدم سري العمل :

%0

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

املرشوع يف مرحلة تسليمه للمقاول
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1.000.000.000

قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء صالة خامسة بمطار امللك خالد الدويل

إنشاء صالة خامسة بمطار امللك خالد الدويل
بالرياض

اسم الربنامج الرئيس:

تحديث  /تطوير أدوات ومعدات فحص ملعمل
املعايرة

تحديث وتطوير قدرة مخترب املعايرة ملطار امللك
خالد الدويل

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

إنشاء صالة خامسة بمطار امللك خالد الدويل

إنشاء صالة خامسة بمطار امللك خالد الدويل

اسم املرشوع:

رقم املرشوع:

075/000/000/0209/46/00/4

075/000/000/0209/46/02/4

تحديث  /تطوير أدوات ومعدات فحص ملعمل
املعايرة

تحديث وتطوير قدرة مخترب املعايرة ملطار امللك
خالد الدويل

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

-

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

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

1,260,000,000

1.499.000.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

3.500.000

3.500.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

1.500.000

1,500,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/1432

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

اسم الربنامج الفرعي:

إصدار صكوك تسدد من اإليرادات

مصادر التمويل:

99.107.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

310,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

948.107.000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

350,000,000

1.343.044.000

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

نعم

تقدم سري العمل :

% 92

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

استبدال جهاز الكشف عن غاز النيرتوجني ملطار
امللك خالد

استبدال جهاز الكشف عن غاز النيرتوجني ملطار
امللك خالد

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم وتنفيذ لوحات إرشادية
بمطار امللك خالد

تصميم وتنفيذ لوحات إرشادية بمطار
امللك خالد

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

استبدال جهاز الكشف عن غاز النيرتوجني ملطار
امللك خالد

استبدال جهاز الكشف عن غاز النيرتوجني ملطار
امللك خالد

اسم املرشوع:

تصميم وتنفيذ لوحات إرشادية
بمطار امللك خالد

تصميم وتنفيذ لوحات إرشادية بمطار
امللك خالد

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

رقم املرشوع:

رقم املرشوع:

075/000/000/0209/51/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

7,000,000

7.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

26,000,000

36.000.000

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

4,000,000

4,000,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

12,000,000

4,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

 % 0يف مرحلة الطرح يف منافسة عامة

تقدم سري العمل :

 % 0تم طلب طرح املرشوع يف منافسة عامة

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير مباين بوابات جانب الطريان ملطار امللك
خالد الدويل

تطوير مباين وبوابات جانب الطريان بمطار امللك
خالد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

تصميم وتطوير مرافق الطريان الخاص بمطار امللك
خالد الدويل مع اإلرشاف

تصميم وتطوير مرافق الطريان الخاص بمطار
امللك خالد الدويل مع اإلرشاف

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

تطوير مباين بوابات جانب الطريان ملطار امللك خالد
الدويل

تطوير مباين وبوابات جانب الطريان بمطار امللك
خالد الدويل

اسم املرشوع:

تصميم وتطوير مرافق الطريان الخاص بمطار امللك
خالد الدويل مع اإلرشاف

تصميم وتطوير مرافق الطريان الخاص بمطار
امللك خالد الدويل مع اإلرشاف

075/000/000/0209/52/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/53/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

15,000,000

15.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

250.000.000

300.000.000

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

مصادر التمويل:

-

وزارة املالية

املعتمد لهذا العام (ريال):

3,000,000

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

122.000.000

30.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

رقم املرشوع:

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

180

قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تأهيل املرافق السكنية ملطار امللك خالد الدويل

تأهيل املرافق السكنية بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

إعادة تأهيل محطة الرصف ( )XGTبمطار امللك
خالد الدويل

إعادة تأهيل محطة الرصف ( )XGTبمطار امللك
خالد الدويل

اسم املرشوع:

تأهيل املرافق السكنية ملطار امللك خالد الدويل

تأهيل املرافق السكنية بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/54/00/4

اسم املرشوع:

إعادة تأهيل محطة الرصف ( )XGTبمطار امللك
خالد الدويل

إعادة تأهيل محطة الرصف ( )XGTبمطار امللك
خالد الدويل

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/55/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

30.000.000

40.000.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

45.000.000

30.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

7.000.000

10.000.000

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

املعتمد لهذا العام (ريال):

15.000.000

4.000.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

467.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

966.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

تقدم سري العمل :

%0

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

اليوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير شبكة املياه بمطار امللك خالد الدويل

تطوير شبكة املياه بمطار امللك خالد

اسم الربنامج الرئيس:

أجهزة إبعاد الطيور بمطار امللك خالد الدويل

أجهزة إبعاد الطيور بمطار امللك خالد الدويل

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

تطوير شبكة املياه بمطار امللك خالد الدويل

تطوير شبكة املياه بمطار امللك خالد الدويل

اسم املرشوع:

أجهزة إبعاد الطيور بمطار امللك خالد الدويل

أجهزة إبعاد الطيور بمطار امللك خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/56/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/57/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

30.000.000

34.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10.000.000

10.000.000

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

10.000.000

3.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

5.000.000

5.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/1437

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ملطار امللك خالد
الدويل

تطوير شبكة وجهد ومصادر الطاقة الكهربائية

اسم الربنامج الرئيس:

-

تطوير البنية التحتية لجانب الطريان

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية ملطار امللك خالد
الدويل

تطوير شبكة وجهد ومصادر الطاقة الكهربائية

اسم املرشوع:

-

تطوير البنية التحتية لجانب الطريان

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/59/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/58/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

-

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

-

595.098.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

251.500.000

10.000.000

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

-

160.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

80.000.000

5.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

-

39.660.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

3.150.000

5.358.000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

-

106.394.000

الهدف املحدد للعام:

-

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس

منتهي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

سيتم تنفيذه ضمن مرشوع األمن الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

-

تطوير املرافق والتجهيزات واملعدات

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

تطوير مرافق خدمات اإلطفاء ملطار امللك
خالد الدويل

تطوير وتجهيز مرافق خدمات اإلطفاء

اسم املرشوع:

-

تطوير املرافق والتجهيزات واملعدات

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/60/00/4

اسم املرشوع:

تطوير مرافق خدمات اإلطفاء ملطار امللك
خالد الدويل

تطوير مرافق خدمات اإلطفاء ملطار امللك
خالد الدويل

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

-

تحت التنفيذ

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/61/00/4

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

-

114.160.000

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10.000.000

15.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

-

15.000.000

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

-

املعتمد لهذا العام (ريال):

2.000.000

750.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

-

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

-

13.103.000

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1439/1438

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

-

50.620.000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

-

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثالث

البدء يف تنفيذ املرشوع

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

تقدم سري العمل :

سيتم تنفيذه ضمن مرشوع األمن الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير خدمات اإلطفاء بمطار امللك
خالد الدويل

تطوير مرافق خدمات اإلطفاء ملطار امللك
خالد الدويل

اسم الربنامج الرئيس:

إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بمطار امللك
خالد الدويل

إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بمطار
امللك خالد

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

تطوير خدمات اإلطفاء بمطار امللك
خالد الدويل

تطوير مرافق خدمات اإلطفاء ملطار امللك
خالد الدويل

اسم املرشوع:

إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بمطار امللك
خالد الدويل

إنشاء محطة الكهرباء الجديدة بمطار امللك
خالد الدويل

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/62/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/63/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

40.000.000

20.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

592.000.000

450.000.000

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

10.000.000

1.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

100.000.000

22.500.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1440/1439

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الرابع

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

تابع مطار امللك خالد (مشاريع قائمة)
تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

تابع نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تزويد مطار امللك خالد الدويل بمياه الرشب بأسلوب
البناء والتشغيل والتحويل ()BOT

تزويد مطار امللك خالد الدويل بمياه الرشب
بنظام ()BOT

اسم الربنامج الرئيس:

تزويد مطار امللك خالد الدويل بالتربيد بأسلوب البناء
والتشغيل والتحويل ()BOT

تزويد مطار امللك خالد الدويل بمياه التربيد
بنظام ()BOT

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم الربنامج الفرعي:

-

-

اسم املرشوع:

تزويد مطار امللك خالد الدويل بمياه الرشب بأسلوب
البناء والتشغيل والتحويل ()BOT

تزويد مطار امللك خالد الدويل بمياه الرشب
بنظام ()BOT

اسم املرشوع:

تزويد مطار امللك خالد الدويل بالتربيد بأسلوب البناء
والتشغيل والتحويل ()BOT

تزويد مطار امللك خالد الدويل بمياه الرشب
بنظام ()BOT

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/64/00/4

رقم املرشوع:

-

075/000/000/0209/65/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

جديد

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

265.000.000

200.000.000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

265.000.000

280.000.000

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

-

إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

13.250.000

10.000.000

املعتمد لهذا العام (ريال):

13.250.000

14.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1437/1436

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1441/1440

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

0

0

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس

البدء يف تنفيذ املرشوع

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الخامس

البدء يف تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة الرياض  ،الرياض

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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قطاع املطارات

قطاع الشؤون املالية
تعريف موجز بالقطاع

يعترب قطاع الشؤون املالية من القطاعات الحيوية بالهيئة العامة للطريان
املدين ملا يقوم به من دور محوري يف القيام بجميع األعمال املحاسبية
من ارتباطات مالية ورصف مستحقات وتحصيل إيرادات الهيئة
واستثمارها فيما يخدم أغراض الهيئة االستثمارية والتشغيلية ،وأيضا ً
توفري البيانات والتقارير املالية الالزمة وعمل الرقابة عىل مرصوفات الهيئة
و إعداد سياسات وخطط الهيئة اإلسرتاتيجية املالية وإعداد موازنتها
السنوية بالتنسيق مع القطاعات املختلفة ومع وزارة املالية و الجهات
الرقابية فيما له عالقة بالشؤون املالية .كما يتم ايضا ً املشاركة يف إعداد
التكاليف املالية لخطط الهيئة التنموية عىل املدى القصري والطويل األجل
بالتنسيق مع وزارة االقتصاد والتخطيط والجهات ذات العالقة.

األهداف

•تطبيق نظام مايل متكامل ( )ERPللرقابة وللمساعدة يف اتخاذ
القرارات املناسبة عىل أنشطة الهيئة املالية املختلفة بكافة أنواعها.

•تهيئة وحدات العمل االسرتاتيجية بالهيئة للعمل عىل أسس تجارية
تنافسية وتحويل انشطتها إىل كيانات تجارية مستقلة ماليا ً وإداريا ً
عن الهيئة.
•استثمار املوارد املالية للهيئة وفقا ً ألفضل املمارسات املتعارف عليها.
•تنمية إيرادات الهيئة وترشيد مرصوفاتها التشغيلية.

اإلنجازات

•إنشاء سجالت محاسبية مستقلة بنظام أوراكل املايل للرشكات
املستقله (رشكة مطارات الرياض ورشكة املالحة الجوية).
•استكمال اعمال القوائم املالية لقطاعات الهيئة.

•فتح حسابات بالبنوك التجارية كخطوة نحو التوجه للعمل
باألسلوب التجاري.
ً
•استثمار إيرادات الهيئة وفقا ألفضل املمارسات التجارية
املتعارف عليها.

•تحديث أنظمة الفوترة الستيعاب التغريات يف عقود االمتياز ونظام
تعريفة الهيئة .

مشاريع القطاع لعام 2015

•التعاقد مع رشكة ارنست آند يونج ( )E Yإلعادة هيكلة الشؤون املالية
ووضع سياسات وإجراءات التشغيل (أدلة التشغيل).

مشاريع القطاع املستقبلية

التعاقد مع مكتب العيوطي ( )BDOلتحديد األرصدة االفتتاحية
لوحدات العمل االسرتاتيجية املحولة لرشكات (رشكة مطارات الرياض
ورشكة املالحة الجوية).

•تزويد العمالء بالفواتري الصادرة لهم وارسالها عىل عناوينهم الربيدية
اإللكرتونية بطريقة آلية.
•ربط تصاريح رشكات الطريان بتسديد املديونية املستحقة عليها.
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الصفحة
املالية
الشؤون
محتوى
قطاع
عنوان

اإلنجازات
أو ً
ال :مرشوع تحول قطاع خدمات املالحة
الجوية إىل رشكة حكومية

قطاع املالحة الجوية
تعريف موجز بالقطاع

تُعد خدمات النقل الجوي عنرصا ً أساسيا ً لتحقيق التطور والنمو
الحضاري واالقتصادي للدول ،وتساهم خدمات املالحة الجوية كونها
واحدة من أهم عنارص منظومة الطريان املدين ملا يعول عليها من
مسؤوليات ومهام حساسة يأيت يف مقدمتها تقديم خدمات مالحة جوية
عالية األداء والحفاظ عىل سالمة األجواء واألرواح واملمتلكات.
يقوم قطاع خدمات املالحة الجوية بدور هام وحيوي يف تأمني وسالمة
حركة الطائرات من خالل قيامه بعدد من املهام اليت تُعد عنرصا ً أساسيا ً

يف نجاح صناعة النقل الجوي ،كما يقدم خدمات الحركة الجوية
لجميع الطائرات العابرة ألجواء اململكة واملستخدمة ملطاراتها من خالل
توفري أنظمة ذات مستوى عال مدعومة بأجهزة مالحية متطورة وكوادر
برشية مؤهلة لضمان عملها عىل مدار الساعة ،كما يعمل القطاع عىل
تقديم الخدمات املالحية املكملة مثل دليل الطريان يف اململكة والنرشات
املالحية وخدمات البحث واإلنقاذ وخدمات االتصاالت املالحية ،إضافة
إىل القيام بالتنسيق مع الجهات الداخلية املستخدمة للمجال الجوي
مثل ( الجهات العسكرية ) ومراكز تقديم خدمات املالحة الجوية بالدول
املجاورة وخدمات االرصاد الجوية ،ويعمل قطاع املالحة أيضا ً عىل تجهيز
وتشغيل وصيانة أنظمة واجهزة املالحة الجوية.
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األهداف

1.1منظمة مستقلة وذات استدامة مالية.

2.2منظمة ذات أداء عال ترتقي ملصاف املنظمات العاملية عالية املستوى.
ٍ
3.3الرتكيز عىل تطوير العامل البرشي.
4.4العمل بمنطلق خدمة العميل.

5.5تنفيذ نهج استباقي إلدارة السالمة.

يف اطار سعي الهيئة العامة للطريان املدين لتطبيق خططها االسرتاتجية
لتحويل الوحدات اإلستثمارية إىل رشكات تعمل وفق األساليب التجارية،
وانطالقا ً من خطة الهيئة العامة للطريان املدين للنهوض بصناعة النقل
الجوي يف اململكة قام القطاع بدعوة عدد من االستشاريني العامليني،
لطلب خدمات استشارية يف مجال التصميم التنظيمي واملايل اضاف ًة
إىل مساعدة القطاع يف تنفيذ هذه الدراسات ملساعدته يف إتمام عملية
التحول  .وقد تم البدء فعليا ً يف تنفيذ برنامج التحول لتصبح تحت
مسمى رشكة خدمات املالحة الجوية السعودية ( )SANSو ذلك بالتعاون
مع رشكة برايس وترهاوس كوبرز ( )PWCوهي أحد أكرب الرشكات العاملية
الرائدة يف تقديم الخدمات االستشارية  -باإلضافة إىل رشكة ناتس
( )NATSالرائدة عامليا ً يف تقديم خدمات املالحة الجوية.

ثانياً :تطوير األنظمة املالية

إن تطوير األنظمة املالية املتبعة يف قطاع املالحة الجوية يهدف إىل املُيض
قدما يف مرشوع التحول اىل رشكة حكومية من خالل تطبيق بعض
اإلجراءات ومنها إيجاد نظام مايل ُمستقل ملعرفة اإليرادات واملرصوفات
وإعداد امليزانية وتقديم الخطط املالية للقطاع إضافة إىل تنظيم التدفق
النقدي والتنسيق مع اإلدارات األخرى ،والزال العمل مستمرا ً ملتابعة
أعمال االدارة املالية إلحداث التطور الالزم لتتواكب مع اإلسرتاتيجية
العامة للقطاع يف التحول إىل رشكة ذات استقالل مايل من خالل رفع
الكفاءة يف تحصيل اإليرادات وذلك عن طريق تطوير نظام الفوترة اآللية
مما يؤدي إىل زيادة الدخل.

ثالثاً :إدارة الحركة الجوية

نظرا ً لتنامي الحركة الجوية عىل املستوى العاملي وخصوصا ً عىل منطقة
الرشق األوسط وانطالقا ً من تحقيق رؤيتنا يف تقديم خدمات مالحة
جوية مميزة عالية األداء  ،فالعمل دائم ومستمر يف تطوير شبكة
الطرق الجوية واألخذ يف اإلعتبار متطلبات مستخدمي األجواء وتقليل
التأثري السليب عىل البيئة.

كما أن القطاع يعكف عىل تنفيذ عدد من الربامج التطويريه للعنرص
البرشي وخاصة املراقبني الجويني ،حيث أن القطاع ينفذ برامج تدريبية
داخل وخارج اململكة لضمان توفر العدد الكايف لتنفيذ الخطط التطويرية
والتوسعية باملطارات واألجواء.

عمليات الحركة الجوية
•إدارة أكرث من مليون ونصف حركة جوية خالل العام بما فيها الحركة
الـجوية للطائرات العسكرية واألشغال العامة بنجاح.

•التنسيق املستمر والدائم مع القوات الجوية بخصوص عاصفة الحزم
جنوب املــملكة وتحقيق أعىل مستويات السالمة وإدارة الحركة
الجوية يف األجواء بسهولة وانسيابية رغم صعوبة األوضاع الراهنة،
كما تم تفعيل حالة املراقبة األمنية للحركة الجوية وأجهزة املالحة
الجوية (SCATANA) Security Control of Air Traffic and Air
 Navigation Aidsبنجاح مع بداية عاصفة الحزم للقطاع الجنوبي
للممكة العربية السعوديه وكذلك دعم وحدة املراقبة الجوية بمطار
بيشه بمراقبني جويني للعمل عىل مدار الساعة الستقبال رحالت
اإلغاثة والتفتيش من و إىل الجمهورية اليمنية .وقد أدى التعامل
مع الحركة الجوية املتأثره بأوضاع بعض الدول املجاوره إىل تغيري يف
بعض املمرات الجويـة.
•إنشاء وتعديل عدد من الطرق الجوية الفعالة واليت أثرت إيجابيا ً
يف توفري الوقت والوقود ملستخدمي األجواء السعودية.

•زيادة الساعات التشغيلية يف برج مطار األمري عبد املحنس بينبع
لتصبح عىل مدار الساعة ملواكبة الزيادة يف الرحالت االقتصادية
للمشغلني الجدد من و إىل دبي والقاهرة.

• التنسيق املستمر مع القطاعات العسكرية (القوات الجوية-القوات
الربية-القوات البحرية – وقوات الدفاع الجوي) إلجراء التمارين
العسكرية يف مناطق مختلفة بأرجاء اململكة وتحديث مناطق
عمليات القوات الجوية ووضع إجراءات تشغيلية لها  ،ودراسة
مناطق التدريب وتحديد املوانع املتعلقة بفصل الحركة الجوية املدنية
والعسكرية بني القاعدة الجوية ومطار أبها بقطاع خميس مشيط.

قطاع املالحة الجوية

إحصاءات املوارد البرشية

هيكلة املجال الجوي

قام قسم املوارد البرشية بخدمات املالحة الجوية خالل العام املايل
1436/1435هـ بإنجازات تتلخص فيما ييل:
•تعيني ( )82خريجا ً من األكاديمية من خالل برنامج خادم الحرمني

•تم تحديث وتعديل وتفعيل الطرق الجوية ()M/UM872–N/UN318
L/UL564–B/UB417
•تم إنشاء الطرق الجوية ()Y/UY415 – Q255

الرشيفني لإلبتعاث الخارجي وذلك يف مجال املراقبة الجوية و صيانة
األجهزة املالحية.
ً
•تدريب ( )235موظفا من خالل دورات وبرامج تدريبية داخل وخارج

وذلك لتعزيز السالمة الجوية باتباع سياسة توحيد اتجاه الطرق الجوية،
وتوفري الوقت مما زاد من رضا مستخدمي األجواء وتوفري وقود الطائرات
املستخدمة ألجواء اململكة وبالتايل التقليل من االنبعاثات الضارة
واملحافظة عىل البيئة.

اململكة تهدف إىل تطوير قدارت املوظفني التخصصية واإلدارية.
•تم تعيني ( )91موظفا ً و نقل ( )109آخرين داخل القطاع يف مناطق

إدارة الوحدات

اململكة املختلفة.

استمرار اختبارات قياس مدى ومستوى احرتافية اللغة اإلنجليزية
للمراقبني الجويني يف جميع وحدات املراقبة الجوية تماشيا ً مع متطلبات
منظمة الطريان املدين الدويل  ICAOكما تم تدريب وتأهيل عدد ()50
مراقبا ً جويا ً يف جميع تخصصات املراقبة الجوية ومن ثم أصبح عدد
املراقبني الجويني املؤهلني  627مراقبا ً جوياً ،األمر الذي مكن من زيادة
الساعات التشغيلية لربج املراقبة الجوية بمطار األمري عبداملحنس بن
عبدالعزيز بينبع لتصبح عىل مدار الساعة.

رصف مستحقاتهم التقاعدية.

•تم ترقية ( )187موظفا ً بالقطاع عىل وظائف املراقبة الجوية باإلضافة
إىل الوظائف الفنية و اإلدارية.
•إنهاء إجراءات ( )27متقاعدا ً من الذين بلغوا النس القانوين وتسهيل
•إنهاء إجراءات ( )300نموذج ضم  /عدم ضم الخدمات ملوظفي
القطاع بنقلهم من نظام الخدمة املدنية إىل نظام التأمينات
اإلجتماعية عرب برنامج تبادل املنافع.

املعلومات املالحية
يقوم قطاع املالحة الجوية بتزويد وتوفري املعلومات املالحية عىل مدار
الساعة لجميع من لهم عالقة بالطريان  ،كما يقوم بتحديث وتوزيع
وجمع املعلومات املالحية والخرائط تبعا ً للمتغريات واملستجدات يف
الطرق الجوية الجديدة وتصميم إجراءات اإلقالع والهبوط يف املطارات
السعودية وذلك من خالل إدارة املعلومات املالحية واليت تحتوي عىل
األقسام التالية:
•إدارة نرش املعلومات املالحية.
•معالجة البيانات املالحية.

•الخرائط املالحية وتصميم إجراءات الطريان.
•اإلعالنات املالحية.
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رابعاً :الخدمات املساندة
تقديم الدعم لكافة اإلدارات وتشمل إدارة العقود وتقديم خدمات شؤون
األفراد يف املالحة الجوية ،ودعم الشؤون املالية وخدمات تقنية املعلومات
وتقديم احتياجات التدريب ملنسوبي املالحة الجوية حيث يويل قطاع
خدمات املالحة الجوية جانب التدريب أهمية كبرية ويحرص عىل تدريب
منسوبيه عىل أحدث األنظمة واطالعهم عىل أحدث التطورات يف مجال
املالحة حيث تم يف هذا الجانب تدريب منسوبي القطاع بمركز التدريب
التابع للهيئة العامة للطريان وكذلك تدريبهم يف مراكز تدريبية مختلفة
داخل اململكة وخارجها.

خامساً :إنجازات أخرى تم االنتهاء منها يف
عام 2015م
1.1تشغيل األجواء الىت كان يتم إدارتها من قبل مملكة البحرين  ،حيث
أصبحت اآلن تُدار من ِقبل اململكه العربية السعودية بأنظمة إدارة
الحركة الجوية يف كل من جدة والرياض والدمام.
2.2نظرا ً لتقادم أجهزة نظام املعلومات املالحية اليت تم وضعها قبل
ما يقارب ال  10سنوات ،وبعد تكرار أعطالها وصعوبة توفري
قطع غيارها ،فضال ً عن الحاجة املاسة لتحديث أنظمة التشغيل
املستخدمة وتحديث برمجيات الرشكة ملواكبة متطلبات منظمة
الطريان املدين الدويل وتحقيق معايري السالمة والجودة ،فقد تقرر
تحديث األجهزة بالتعاقد املبارش مع مقاول مرشوع النظام وقد تم
توريد األجهزة وسيتم استكمال االختبارات الالزمة وعمل التشغيل
املتوازي.

3.3ربط جميع الرادارات املدنية ( )ACRCبنظام إدارة الحركة الجوية
( )ATM systemبمطار امللك عبد العزيز بجدة ومطار امللك خالد
بالرياض ومطار امللك فهد بالدمام.

4.4العمل مع رشكة تاليس حىت تم حل مشكلة اإلنذارات الخاطئة
( )STCA false alertsيف كل من مطار امللك عبد العزيز بجدة
ومطار امللك خالد بالرياض ومطار امللك فهد بالدمام.
5.5نظرا ً لكثافة الحركة الجوية فى بعض القطاعات فقد تقرر عند زيادة
الحركة يتم تقسيم القطاع املعين إىل موقعني إلدارته ،وعندما تكون
الحركة يف معدلها الطبيعي يتم استخدام موقع واحد فقط.

6.6تم إدخال التغريات املطلوبة للمسارات الجوية وتحديث النقاط
ومناطق التدريب العسكرية بأنظمة الحركة الجوية.

7.7دعم الصيانة بشكل كامل لجميع األنظمة الحالية ومنها:
•تفعيل وتعريف وتشغيل نظام البحث واإلنقاذ.

•مرشوع التحكم باألنظمة عن بعد (.)RMMS
•مرشوع الفواتري.

8.8تقديم املعلومات اإلحصائية للحركة الجوية واإلدارات األخرى.

قطاع املالحة الجوية

مشاريع تحت التنفيذ (املالحة الجوية)

املشاريع املنجزة (املالحة الجوية)
املشاريع والربامج واألنشطة

التكلفة

نسبة اإلنجاز

املشاريع والربامج واألنشطة

التكلفة

االنتهاء من املرشوع

نسبة اإلنجاز

نظام مراقبة محطات االتصاالت الرقمية ()AMOS

متضمنة يف اعتماد مرشوع محطات اتصاالت البيانات الرقمية
املالحية األرضية ( )VGSاليت تستخدم شبكة سيتا العاملية

% 100

مركز مراقبة االقرتاب اآليل بمطار أبها ()ABHA – APP

( )24.839.040ريا ًال

خالل 2018م

%9

تطوير نظم تسجيل االتصال بني الطيارين ووحدات املراقبة
الجوية ()RECORDERS

مليون ريال ()1000000
وهي عبارة عن قيمة األجهزة املستخدمة.

% 100

نظام توفري معلومات رقمية عن املطارات ()D-ATIS

( )26.300يورو

خالل 2016م

% 95

مرشوع تحديث نظم مركز االقرتاب اآليل بمطار امللك فهد الدويل

(  16.5مليون ) ريا ًال

خالل 2016م

% 95

مرشوع صيانة أرضية غرفة العمليات واألجهزة باملركز اإلقليمي

( )12,000ريال

% 100

تطوير أنظمة إدارة الحركة الجوية

( )22مليون ريال

مرشوع مراقبة الحالة التشغيلية لألنظمة املالحية يف جميع
املواقع "املرحلة األوىل"

-

% 100

لم يتبقى سوى الربط مع نظام إدارة الحركة
الجوية الجديد من ثم عمل اإلختبار يف املوقع

% 80

( )2مليون ريال

يوليو 2106م

إدراج األجواء الىت كان يتم إدارتها من قبل مملكة البحرين

-

% 100

()ATM ENHANCEMENT
مرشوع تزويد الطيارين واملرحلني الجويني
باملعلومات املالحية ()WBPBS

% 70

تطوير نظام خدمات املعلومات املالحية

-

% 100

تحديث أنظمة التيار غري املنقطع بمحطات
االتصاالت نائية التحكم

( )30.000ريال

خالل 2016م

% 95

ربط جميع الرادارات املدنية ( )ACRCبنظام إدارة الحركة الجوية
()ATM system

-

% 100

مرشوع نظام إدارة الحركة الجوية الجديد ()MSTS/PRISMA

( )35مليون ريال

نهاية 2016م

% 65

العمل مع رشكة تاليس حىت تم حل مشكلة اإلنذارات الخاطئة
()STCA false alerts

-

% 100

مرشوع تجديد أجهزة ومعدات نظام إدارة الحركة الجوية
()ATM H/W Renewal

( )10مليون ريال

نهاية 2016م

% 10

تقسيم بعض القطاعات للحركة الجوية ()sectors

-

% 100

مرشوع شبكة االتصاالت الخاصة بالعلومات
الرادارية املدنية ()CRCND

-

-

-

إدخال كل التغريات املطلوبة للمسارات الجوية وتحديث النقاط
ومناطق التدريب العسكرية بانظمة الحركة الجوية

-

% 100

مرشوع الجهاز التشبيهي ( )270°ملراقبة الحركة الجوية
لألكاديمية السعودية للطريان املدين

-

 12شهر من تاريخ ترسية املناقصة

دعم الصيانة دعما ً كامالً لجميع األنظمة الحالية ،ومن األمثلة
عىل ذلك :تفعيل وتعريف وتشغيل نظام البحث واإلنقاذ،
ومرشوع التحكم باألنظمة عن بعد ( ،)RMMSومرشوع الفواتري

-

% 100

تم طرح املنافسة
للرشكات لتقديم
العروض من قبلهم

مرشوع تنظيم جدولة املراقبني الجويني ()Roster System

-

خالل 2016م

% 70

تقديم املعلومات اإلحصائية للحركة الجوية واإلدارات األخرى

-

% 100

تطوير البوابة الرئيسية ملجمع خدمات املالحة الجوية بجدة

( )597.976ريا ًال

خالل 2016م

% 30
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قطاع املالحة الجوية

املشاريع املستقبلية (املالحة الجوية)
املشاريع والربامج واألنشطة

التكلفة

نسبة اإلنجاز

تطوير أنظمة االتصاالت الصوتية ()VOIP

-

يجري حاليا ً العمل يف إعداد وثيقة
متطلبات تقديم العروض ()RFP

مرشوع أنظمة االستطالع األوتوماتييك الذايت ()ADS-B

( )20مليون ريال

يجري التنسيق مع إدارة العقود
ليتم طرحه يف منافسة عامة

مرشوع نظام التحكم واملراقبة األرضية لحركة
الطائرات ( )A-SMGCSبمطار األمري محمد بن
عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة

( )20مليون ريال

تم طرحه يف منافسة عامة

تطوير أنظمة الطاقة الشمسية واألنظمة املساندة

-

تجري التحضريات النهائية لطرح املنافسة

استبدال نظام التيار غري املنقطع بمطار امللك فهد الدويل

تم إعتماد التمويل لهذا املرشوع
داخليا ً عن طريق إدارة اإلمدادات

سيتم البدء بالرتكيب يف الربع األول من عام 2016م
وسيتم االنتهاء من املرشوع خالل عام 2016م بإذن الله

مرشوع ()IFPS

-

يجري التنسيق مع رشكة (أفيتك) لتقديم عرضها
وتجري أيضا ً مناقشة الرشكة حول الجوانب
الفنية والتشغيلية

استبدال كابالت التحكم لألجهزة املالحية

-

تم االنتهاء من إعداد الوثائق الفنية للمرشوع ()RFP
وتم إرسالها إىل إدارة العقود للرتجمة وطرحها يف
منافسة عامة

مرشوع تحديث ورش الصيانة بالقطاعات
(املرحلة الثانية" :مبىن اإلدارة الجديد بجدة")

( )30,000,000ريال

املتوقع االنتهاء من املرشوع خالل ( )3سنوات

مرشوع إنشاء مستودع ومواقف بمجمع خدمات املالحة الجوية

-

تم إعداد الوثائق الفنية للمرشوع
 RFPوننتظر عروض األسعار

مرشوع اعادة تأهيل محطة االتصال نائية التحكم بشيبة

-

تم إعداد الوثائق الفنية للمرشوع
 RFPويف انتظار عروض األسعار

مرشوع إنشاء مواقف سيارات بمبىن املراقبة اإلقليمي بمطار جدة

-

تم إعداد التصاميم بعد استالم إحداثيات
املوقع ويف انتظار عروض األسعار

مرشوع تطوير قسم الطباعة والتوثيق
والرتجمة الفنية باملالحة الجوية

-

تم إعداد التصاميم املطلوبة
ويف انتظار عروض األسعار

مرشوع إنشاء مكتبة إلكرتونية

-

خالل 2016م
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اإلنجازات

قطاع السالمة واألمن
والنقل الجوي
تعريف موجز بالقطاع

قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي يف الهيئة العامة للطريان املدين هو
الجهة املرشعة واملنظمة والرقابية لصناعة الطريان يف اململكة العربية
السعودية .يتمركز عمله حول املهام التالية:

•إصدار اللوائح واألنظمة وتحديثها بما يتوافق مع املستجدات الدولية
ومراقبة االمتثال لألنظمة واإلجراءات املتبعة والتدقيق الدوري
لضمان مستوى عال من السالمة.
•إصدار وتجديد الرتاخيص واالعتمادات والشهادات ألنشطة الطريان
املدين وينظم بمشاركة الجهات الحكومية األخرى تصاريح الرحالت
الجوية للحج والعمرة.

•املشاركة يف وضع اسرتاتيجيات النقل الجوي يف اململكة والعمل عىل
تنمية الدخل القومي للملكة من خالل صناعة الطريان املدين.

األهداف

•متابعة وتحديث األنظمة واللوائح بما يتوافق مع املستجدات يف
صناعة الطريان الدولية.

•الحفاظ عىل أعىل مستويات السالمة باإلرشاف واملتابعة والتدقيق
والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح

•الحفاظ عىل أمن وسالمة أجواء ومطارات اململكة العربية السعودية
بمستويات عالية.
•ضمان سالمة عمليات الطريان وصالحية الطائرات للطريان.

•ضمان تحقيق أعىل معايري الجودة يف الرتاخيص اليت تمنح ملنسوبي
الطريان (طيارين ،مراقبني جويني ،مهنديس طائرات الخ).
•التحول إىل اإلجراءات اآللية (اإللكرتونية) يف كافة املجاالت.
•التحرير االقتصادي للنقل الجوي.

•تحقيق املنافسة العادلة يف تقديم الخدمات يف مطارات اململكة.
•الحفاظ عىل بيئة نظيفة بتطبيق املعايري الدولية لحماية البيئة.

•تعزيز مكانة اململكة العربية السعودية باملساهمة يف املحافل الدولية.

السالمة واملخاطر
•تأسيس اإلدارة العامة للسالمة واملخاطر باستقاللية عن اإلدارات
التشغيلية األخرى وذلك تماشيا ً مع توصيات السالمة العاملية وتفاديا ً
لتضارب املصالح.
•تعزيزا ً ملكانة اململكة العربية السعودية كعضو فاعل ومؤثر يف منظمة
الطريان املدين الدويل ( )ICAOثم استضافة االجتماع الرابع «ملجموعة
السالمة الجوية اإلقليمية  »RASG-MID/4ملنطقة الرشق األوسط
بمدينة جدة بتاريخ  31مارس  2015وملدة  3أيام.

الترشيعات
تم االنتهاء من مراجعة وتحديث اللوائح التنفيذية الجديدة لسالمة
الطريان اليت إعتمدتها الهيئة العامة للطريان املدين بموجب السلطة
املنصوص عليها يف نظام الطريان املدين باململكة العربية السعودية
واليت تتطابق مع معايري وتوصيات مالحق منظمة الطريان امدين الدويل
( )ICAO Annexesكما تم إعتماد اإلجراءات الخاصة بتطبيق اللوائح
التنفيذية الجديدة (.)e-book

معايري الطريان
•تم إصدار عدد ( )147شهادة صالحية الطريان للطائرات وذلك بعد
إجراء التفتيش عىل الوثائق والتفتيش امليداين عىل الطائرات للتحقق
من االلتزام باألنظمة واإلجراءات.

الرتخيص لرشكة سكاي برايم للعمل كمشغل جوي وكذلك ترخيص
نفس الرشكة للعمل كمحطة اصالح طائرات .

•إجراء ( )3زيارات تفتيشية من قبل إدارة طب الطريان عىل عيادات
األطباء املفوضني تماشيا ً مع متطلبات منظمة الطريان املدين الدويل
(.)ICAO

للتأكد من مطابقتها للموصفات التشغيلية.

• الرتخيص ألكاديمية معهد آفاق لتكنولوجيا الطريان لتقديم اختبارات
الكفاءة للغة االنجليزية.
•تسجيل ( )40طائرة حيث بلغ عدد الطائرات املسجلة حىت نهاية
1436هـ ( )563طائرة.

•إجراء اختبار تحريري لعدد ( )772من املتقدمني للحصول عىل رخصة
صيانة الطائرات.
•تم إجراء اختبار تحريري لعدد ( )644من املتقدمني للحصول عىل
رخصة الطريان/الرتحيل الجوي.

•تم إصدار /تجديد عدد ( )6655رخصة خالل العام عىل النحو التايل:
نوع اإلصدار أو التجديد

عدد الرخص

طيار تجاري

692

مهندس جوي

38

طيار اختبار

23

طيار نقل جوي تجاري
طيار خاص

760
62

مدرب طريان

5

ميكانييك طائرات

449

مرحل جوي

217

فين طائرات

142

مضيف/مضيفة

2029

شهادة عضو الطاقم

2075

مراقب جوي
املجموع

163

6655

•التفتيش عىل ( )26طائرة جديدة للتأكد من مطابقتها للموصفات
التشغيلية.
•التفتيش عىل ( )20طائرة مستأجرة من قبل مشغلني سعوديني
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الرتاخيص االقتصادية
1.1قامت الهيئة بطرح منافسة الرخصة الثانية لخدمات املناولة األرضية
بمطارات اململكة العربية السعودية ملواكبة تنامي الحركة الجوية
وخلق بيئة منافسة وخيارات متعددة للناقالت الوطنية واألجنبية
لالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة وفق املعايري واملواصفات العاملية
حيث فازت رشكة سويس بورت السعودية باملنافسة وسوف تبدأ
بعملياتها التشغيلية خالل العام املايل 1437هـ 1438/هـ .

2.2قامت الهيئة العامة للطريان املدين باملوافقة عىل منح تصاريح تشغيل
لناقالت أجنبية الستخدام املطارات اإلقليمية والداخلية بوجهات
دولية مما سوف يساعد يف إيجاد بدائل سفر للمسافرين وينمي
الحركة االقتصادية والتجارية يف تلك مناطق تلك املطارات.

اإلدارة العامة لألمن
•قامت اإلدارة العامة لألمن بإنجاز املرحلة االستشارية للمرشوع
الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات وسيتم البدء يف املرحلة
التنفيذية من املرشوع.
•تم تنفيذ عدد ( )8تجربة طوارئ وعدد ( )18تجربة إخالء ضمن
برنامج خطط الطوارئ باملطارات السعودية.

النقل الجوي

•إدخال نظام عبور إلصدار الرحالت الجوية والذي يربط الكرتونيا ً الهيئة
العامة للطريان املدين بالجهات الحكومية ذات العالقة ( وزارة الدفاع،
القوات الجوية ،هيئة االركان العامة ،الديوان املليك ،وزارة الخارجية)
الذي ومن شأنه تسهيل االجراءات وزيادة التصاريح املمنوحة كما
سيعزز الصورة الذهنية لدى العمالء.
•استئناف تطبيق خطة الهيئة االسرتاتيجية لتحديث التنظيم الثنايئ
للنقل الجوي واملبنية عىل االسرتاتيجية الوطنية للنقل الجوي وذلك
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يف إطار نهج التحرير التدريجي للنقل كخطوة نحو تطبيق سياسة
األجواء املفتوحة مستقبال ً وبما يواكب التطورات اليت يشهدها التنظيم
وفقا ً ملعايري تحدد أولويات الدول املستهدفة للتحديث ،وتنحرص
الدول املستهدفة للتحديث يف ثالث فئات رئيسة وهي:
.أتحديث مذكرات التفاهم القائمة مع الدول اليت ترتبط باتفاقيات
ثنائية مع اململكة.
.بالدخول يف مفاوضات إلبرام مشاريع اتفاقيات جديدة ومذكرات
تفاهم جديدة مع الدول الراغبة يف ذلك أو اليت تقتىض مصلحة
اململكة إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم معها.

.جإجراء مراسم التوقيع النهايئ عىل االتفاقيات اليت صدر بشأنها
قرارات مجلس الوزراء اليت قضت بتفويض الهيئة للتوقيع ،حيث
تم عرب القنوات الدبلوماسية جدولة ( )17دولة خالل عام 2015م
إلجراء مراسم التوقيع ملثل تلك االتفاقيات.

•استمرار تطبيق نهج األجواء املفتوحة عىل نقطة الدمام (مطار امللك
فهد الدويل) بصفة استثنائية لتنمية الحركة الجوية من وإىل املطار
ويف إطار الحريتني الثالثة والرابعة للنقل الجوي ووفقا ً السرتاتيجية
الهيئة املطبقة لتنمية الحركة.

•بلغ عدد الدول اليت ترتبط باتفاقيات ثنائية مع اململكة ما يعادل
( )104دولة تقع ضمن تكتالت إقليمية مختلفة .ويتم تحديث
األسس املنظمة للنقل الجوي بني اململكة والدول األخرى يف إطار
تطبيق نهج التحرير التدريجي للنقل الجوي.كما تم تطبيق سياسة
األجواء املفتوحة مع ( )15دولة منها وكذلك تحرير خدمات الشحن
الجوي مع ( )4دول وهي (الهند وهونغ كونغ واسبانيا واالكوادور).
كما تم يف إطار خطة التحديث تطبيق مبدأ التعيني املتعدد لرشكات
الطريان إلزالة القيود التشغيلية عىل دخول األسواق وذلك ملا يعادل
( )99اتفاقية ثنائية ولم يتبق سوي ( )5إتفاقيات سيتم تطبيق ذلك
معها بنهاية عام 2016م.
•وضع أُسس التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل لإلعالن عن
مناطق النزاع الخطرة.

•البدء يف إرساء وتنفيذ عقد مرشوع نظام العوائق االلكرتوين .e-tod
•حصول ( )61رشكة عاملية عىل موافقة الهيئة العامة للطريان املدين
بالرتخيص لها لنقل الحجاج خالل موسم عام 1436هـ (2015م)
كما هو موضح يف الجدول التايل:
م

املطارات

2

مطار االمري محمد الدويل

3

مطار الطائف

563,146

4

مطار امللك خالد الدويل

5

مطار امللك فهد الدويل

137

املجموع

1,327,751

1

مطار امللك عبدالعزيز الدويل

عدد الحجاج القادمني
763,575
887
6

املطارات واألجواء
•إعداد متطلبات املرحلة الثانية من املرشوع بطرح وثيقة منافسه
إلعداد عقد لتنفيذ املنطقتني الثانية والثالثة من نظام عوائق الطريان.
•عقد ورش عمل لجميع القطاعات الحكومية ومطارات اململكة
الدولية والداخلية تتعلق بإجراءات ترخيص املطارات ومتطلباتها
وفقا ً للدليل اإلرشادي .14 – 14

•انهاء اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عقد الدراسة املالحية ملطاري قاعدة
امللك سلمان الجوية وامللك خالد الدويل بالرياض.
•ترخيص مطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل باملدينة املنورة.

•ترخيص املوقف الرشقي ملطار األمري محمد بن عبد العزيز الدويل
باملدينة املنورة.

حماية العمالء
•نجحت ادارة حماية العمالء يف حل ( )% 98من شكاوى املسافرين
خالل عام 2015م.

•تم إعداد وتصميم كتيب وإنفوجرافيك عن حقوق وواجبات املسافر
لتثقيف العمالء (باللغتني العربية واإلنجليزية) وتم توزيعه يف عدة
مؤتمرات ومنها ملتقى السفر واالستثمار السياحي يف الرياض.

•كجزء من خطة إدارة حماية العمالء لتقيص أراء ومقرتحات عمالئها
الكرام عن الخدمة املقدمة لهم خالل عام 2015م فقد تم االتصال
بعدد ( )193عميال ً وبنسبة وقدرها ( )% 13.8من عدد العمالء عرب
االتصال الهاتفي وقد أوضحت النتائج أن رضا العمالء بلغ مقدار
( )% 97.5من إجمايل عدد املشاركني يف االستقصاء.

•عمل الزيارات امليدانية والتفتيشية الشاملة ( )ICAO/USOAPعىل
جميع املطارات الدولية يف اململكة للتأكد من مطابقتها ملتطلبات
منظمة الطريان املدين الدويل  ICAOمع متابعة تقييم أهليتها
للرتاخيص املمنوحة لها للحفاظ عىل مستويات السالمة فيها.

•عقد ورش عمل لجميع القطاعات الحكومية ومطارات اململكة
الدولية والداخليةتتعلق بمتطلبات الئحة الدليل اإلرشادي الخاص
بفرق سالمة املدارج واملتعلقة برتخيص املطارات
(.Runway Safety Teams 14-04 (RST
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مشاريع قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي خالل عام 2015
األهداف املحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب
الخطة التشغيلية

املتحقق خالل العام ونسبته %

عدم اكتمال الصورة لتصاميم بعض
املطارات واليت تخضع ألعمال تطوير أو
إعادة بناء

م

الربامج واملشاريع بالخطة
التشغيلية (ذات األولوية)

1

% 90

2

املرشوع الوطين املتكامل ألمن
وحماية املطارات
(املرحلة االستشارية)

االنتهاء من املرحلة االستشارية
والبدء يف مرحلة التنفيذ واإلرشاف

تأمني أجهزة أمنية للمطارات

استكمال املرشوع يف العام الحايل

% 75

ال يوجد

3

مناولة ومراقبة املواد الخطرة
والتخلص منها (مرحلة أوىل)

تنفيذ املرشوع 1432-1431هـ

تم إعداد وثيقة الرشوط
واملواصفات للمرشوع كخطوة
تمهيدية لطرحه يف منافسة عامة.

تم طرح املرشوع وتقدمت رشكة واحدة
ولكنها لم تقدم ضمان بنيك

4

إعداد أدلة اإلطفاء واإلنقاذ ونظام
التدقيق اإللكرتوين

5

مرشوع تطوير األنظمة االقتصادية

1436-1435هـ
1.1إعداد أدلة اإلطفاء واإلنقاذ.

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

جاري العمل عىل إعداد وثيقة
الرشوط واملواصفات للمرشوع.

3.3اعتماد مفتيش إطفاء من
جهات دولية متخصصة يف
هذا املجال.
--------

 % 80من كامل املرشوع

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0172/08/00/4

23,000,000

1435/05/08هـ

1435/05/08هـ

استشارات

ADPI

فرنيس

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

1435/8/3هـ

تحديث وتجهيز
وثائق تنفيذ املرشوع
الوطين املتكامل
ألمن وحماية
املطارات (املرحلة
االستشارية)

اسم الربنامج الفرعي:

/

/

اسم املرشوع:

مناولة ومراقبة املواد الخطرة والتخلص منها
(مرحلة أوىل)

مناولة ومراقبة املواد الخطرة والتخلص منها
(مرحلة أوىل)

رقم املرشوع:

/

075/000/000/0244/04/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

50,000,000

200,000,000

مصادر التمويل:

/

من ايرادات الهيئة
000000000

مدة
العقد
(شهر)

18

املوقع

كافة
مطارات
اململكة

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1431هـ1432/هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1435هـ

1,500,000,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

400,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

نسبة
التنفيذ
()%

% 90

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع
1437/06/03هـ

اسم العقد

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

قيمة
العقد
(ريال)

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

املعتمد لهذا العام (ريال):

املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات

نوعه
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2.2إيجاد نظام تدقيق إلكرتوين
للتدقيق ونقل املعرفة
للموظفني.

املعوقات

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

الهدف املحدد للعام:

تنفيذ املرشوع 1432 /1431هـ 1436 /1435 -هـ

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة من اململكة (املطارات الدولية)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

اجراءات طرح املرشوع للمنافسة

قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي

تابع مشاريع قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي خالل عام 2015
بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

األجهزة األمنية للمطارات

اسم الربنامج الرئيس:

اإلدارة املركزية لإلطفاء واإلنقاذ

اإلدارة املركزية لإلطفاء واإلنقاذ

اسم الربنامج الفرعي:

/

/

املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات
(( )NIPASPاملرحلة األوىل )

اسم املرشوع:

إعداد أدلة اإلطفاء واإلنقاذ ونظام التدقيق اإللكرتوين

إعداد أدلة اإلطفاء واإلنقاذ ونظام التدقيق
اإللكرتوين

075/000/000/0172/08/00/4

رقم املرشوع:

/

075/000/000/0244/05/00/4

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10.000.000

 1,500,000,000ريال

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

املرشوع الوطين املتكامل ألمن وحماية املطارات

رقم املرشوع:

( املخصص ملرحليت املرشوع
االستشارية والتنفيذية )

8,000,000

مصادر التمويل:

/

من ايرادات الهيئة

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

400,000

000000000

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

500.000.000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

 1432/1431هـ

 1435/8/3هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

 1433/1432هـ

 1440/4/3هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

16,100,000

16,100,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

16,100,000

16,100,000

الهدف املحدد للعام:

استكمال املرشوع يف العام الحايل

تعزيز القدرات األمنية بمطارات اململكة

مصادر التمويل:

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة من اململكة (كافة مطارات اململكة)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

 % 90من املرحلة األوىل

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

عدم اكتمال الصورة لتصاميم بعض املطارات واليت تخضع ألعمال تطوير أو إعادة بناء
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الهدف املحدد للعام:

تنفيذ املرشوع

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

جدة  /مقر الهيئة العامة للطريان املدين  /إدارة اإلطفاء واالنقاذ

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

جاري العمل عىل إعداد وثيقة الرشوط واملواصفات للمرشوع.

قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي

املشاريع املستقبلية
•تفاصيل برنامج السالمة الوطين ( )SSPواملقرر االنتهاء من تطبيقه يف 2016/12/31م
بيانات املرشوع

يف امليزانية

يف الخطة

اسم الربنامج الرئيس:
اسم الربنامج الفرعي:

برنامج السالمة الوطين

اسم املرشوع:

تطوير األنظمة االقتصادية وإعداد برنامج
السالمة الوطين

رقم املرشوع:

075/000/000/402261200/2254

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

جديد

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

6,000,000

مصادر التمويل:

امليزانية

املعتمد لهذا العام (ريال):

ال يوجد معتمد لهذا املرشوع يف ميزانية هذا
العام حسب إفادة املالية

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

املقرتح  1يونيو 2016

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

املقرتح  31ديسمرب 2017

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

اليوجد

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

التوصيات املتعلقة بقطاع السالمة
واألمن والنقل الجوي

•مراجعة النظام األسايس للطريان املدين فيما يخص التوصيات العاملية
الخاصة بمفهوم إدارة السالمة ()SMS

•زيادة الدعم املايل الحكومي لتغطية عمليات النقل الجوي للمطارات
اليت ال تحقق أرباحا ً (قليلة الحركة) يف اململكة العربية السعودية واليت
يجب توفر خدمة النقل الجوي فيها للمواطنني واملقيمني.

•إلغاء بعض اإلعفاءات املالية الواردة يف نظام تعرفة الطريان املدين
وذلك للتميش مع برنامج رؤية اململكة 2030م يف سبيل تعزيز
إيردات الهيئة.
•استمرار تقديم الحماية األمنية ملطارات اململكة من قبل الجهات
الحكومية اليت تقوم حاليا ً بذلك.

•إعطاء الصالحية ملعايل رئيس الهيئة العامة للطريان املدين بإبرام
اتفاقيات تتعلق بالنقل الجوي مع الدول اآلخرى.

•تحديث نظام الطريان املدين والالئحة التنفذية لتعرفة الطريان املدين
واألنظمة اإلقتصادية واألنظمة واللوائح اآلخرى املرتبطة بالقطاع
ملواكبة املتغريات اليت طرأت عىل أداء الهيئة ملهامها ومسؤلياتها فيما
يتعلق باملشاركة مع القطاع الخاص والسماح بتخصيص بعض
قطاعات الهيئة.

املعوقات

•القصور يف إعداد وتأهيل الكوادر البرشية املؤهلة للعمل بمختلف
إدارات القطاع مما يؤثر عىل املخرجات ،وقلة االعتمادات املالية
املخصصة للتدريب.

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املقر الرئييس

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :
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قطاع السالمة واألمن والنقل الجوي

قطاع الخدمات املركزية
العقود واملشرتيات
تعريف موجز عن العقود واملشرتيات

هي إدارة مركزية تُعىن بكل مشاريع الهيئة ومناط بها إعداد املنافسات
وطرحها وترسيتها وتوقيع عقودها وما يطرأ عليها من تغيري الحقاً،
كما تقوم بتوفري كافة أوامر الرشاء املبارش وتوقيع عقودها لكافة
قطاعات الهيئة.

األهداف

•تقليص إجراءات العمل بتحويلها عن طريق الوسائل اإللكرتونية.

•وضع رؤية مستقبلة لتسهيل إجراءات ومهام اإلدارة بمشاركة كافة
قطاعات الهيئة.

اإلنجازات

•ترسية ( )52مرشوعا ً بمبالغ إجمالية قدرها ( )2.358.742.752ريا ًال.
•توقيع ( )29عقدا ً للرشاء املبارش بمبالغ إجمالية قدرها
( )20.334.805ريا ًال.
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العقود واملشرتيات

قطاع الخدمات املركزية
املوارد البرشية
تعريف موجز عن املوارد البرشية

يف إطار سعي الهيئة العامة للطريان املدين لتحقيق أهدافها وضمان
تحقيق األهداف االسرتاتيجية ،تعمل الهيئة عىل توفري خدمات ذات
جودة عالية ومتميزة للموظفني ،وذلك من خالل إدارة املوارد البرشية
كمحرك رئيس يف خلق كوادر فنية وإدارية عالية املستوى ،وتطوير
منظومة متكاملة من الترشيعات واألنظمة واملزايا واملنافع املتطورة اليت
تهدف إىل تحقيق االستثمار األمثل للموارد البرشية والرضا الوظيفي.
باإلضافة إىل العمل عىل التخطيط العلمي والتدريب املتخصص لتأهيل
وتطوير منسوبي الهيئة من خالل برامج تدريبية ريادية وبرامج وأدوات
لبناء القدرات ورشاكات اسرتاتيجية وطاقم إداري وفين مميز لالرتقاء
بالكوادر البرشية اىل أعىل املستويات وإنشاء األسس الصحيحة لعملية
تقييم املوارد البرشية من الناحية العملية والفنية والشخصية واملبنية
عىل أسس علمية واساليب تقنية حديثة.

األهداف

•ترشيد عملية التوظيف والتعيني لتكون مبنية عىل اسس علمية
وأساليب تقنية حديثة.
•استكشاف وتطوير املواهب والكفاءات البرشية.
•تصميم وتنظيم وتطوير الهياكل التنظيمية.
•تصميم وتحديث مصفوفة الصالحيات.

•تحديد احتياجات الهيئة من قوى عاملة.

•دراسة وتحليل وتخطيط وتحديد االحتياجات التدريبية لكافة
منسوبي الهيئة.

•إعداد خطة التدريب السنوية ملنسوبي الهيئة بالتعاون مع القطاعات
واعتمادها من صاحب الصالحية.
•تقييم املوظفني بآليات وطرق جديدة بهدف التطوير والتنمية
والتقدم الوظيفي.

اإلنجازات

•استقطاب الكوادر الوطنية املؤهلة والحاصلة عىل أعىل املؤهالت
والخربات سوا ًء من داخل اململكة أو خارجها.

•تم الرتكيز عىل نتائج برنامج خادم الحرمني الرشيفني للمبتعثني
لتعيني الخريجني من ذوي التخصصات العلمية عىل الوظائف
الشاغرة يف جميع قطاعات الهيئة ،وقد كان الرتكيز عىل التخصصات
املتعلقة بالطريان مثال ذلك (ادارة الطريان ،علوم وسالمة الطريان،
الهندسة الصناعية ،الهندسة املدنية ،هندسة طريان ،قانون طريان،
قانون تجاري).
ً
• تدريب  1103موظفا عن طريق األكاديمية السعودية للطريان املدين
يف مختلف التخصصات اليت تحتاجها الهيئة كاملراقبة الجوية
واإلطفاء واإلنقاذ وصيانة األجهزة املالحية وأمن املطارات وسالمة
وتشغيل املطارات.

•تطبيق برنامج قادة املستقبل الذي يهدف إىل تدريب و تأهيل
املتميزين من خريجي الجامعات لشغل وظائف ذات طابع متخصص
يف مجال الطريان بمختلف مطارات اململكة.
•تم تقديم دورات تدريبية يف التميز يف خدمة العمالء ومهارات
االتصال ودورات تدريبية أخرى لكافة املوظفني من مختلف
املستويات الوظيفية.

مشاريع القطاع عام 2015

املشاريع املستقبلية
•إنشاء مركز التقييم.

•برنامج قادة املستقبل للدفعة الثانية والذي يتضمن تدريب ()30
متدربا ً من مختلف القطاعات.

•تطبيق برنامج وظيفتك بعثتك وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم.

التوصيات واملعوقات

•تواجه الهيئة صعوبات يف قلة املراتب الوظيفية الكافية لتغطية
احتياجاتها من الكوادر املتخصصة يف بعض مجاالت رأس املال
البرشي إضافة للتخصصات األخرى اليت تحتاجها الهيئة بشدة واليت
تتمتع بقدرات وخربات وكفاءات تتماىش مع متطلبات العمل يف
املرحلة القادمة.
•تسعى الهيئة للحد من الترسب الوظيفي للكفاءات الحالية واليت
بذلت مجهودات و أموال طائلة لتدريبهم للوصول للمستوى
املطلوب ،األمر الذي يتطلب لتحقيقه توفري رواتب وميزات مالية
أكرب مما هو مقرر ومعمول به يف الهيئة ،أسوة بتلك املقدمة يف
القطاعات الخاصة.

•كما تواجه الهيئة صعوبة يف إبرام االتفاقيات الدولية مع رشكات
التوظيف خارج اململكة من خالل طلبهم تصديق الغرفة التجارية.

•برنامج قادة املستقبل للدفعة األوىل والذي تضمن عدد ( )16متدربا ً
عىل وظيفة.

•إعداد خطط املسار ات التدريبية ملوظفي الهيئة.

•وضع معايري ومقاييس وخرائط االحالل والتعاقب الوظيفي.
•بناء قاعدة بيانات عن موظفي الهيئة.

•الربط بني اإلدارات بواسطة استخدام أحدث التقنيات (.)ERP
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املوارد البرشية

قطاع الخدمات املركزية
تقنية املعلومات
تعريف موجز بالقطاع

قطاع تقنية املعلومات هو أحد الدوائر الحيوية و املتطورة يف الهيئة
العامة للطريان املدين ،وهو يقدم العديد من الخدمات واألبحاث لتطوير
منظومة العمل داخل الهيئة العامة للطريان املدين ،ويهتم بتطوير أحدث
الحلول التقنية لتسيري وترسيع وتسهيل األعمال وتقديم الخدمات
اإللكرتونية والتطبيقات الحديثة.

األهداف االسرتاتيجية للقطاع

•توفري املعلومة بدقة ورسعة تتناسب مع متطلبات التشغيل.
•تطوير البنية التحتية لقطاع تقنية املعلومات.
•االستثمار األمثل للموارد البرشية.

•التحول إىل كيان تنظيمي مستقل قادر عىل تعظيم إيراداته وتخفيض
تكاليفه االستثمارية والتشغيلية.
•تطوير األنظمة وتحسني اإلجراءات.
•توطني التقنية.

•تنمية اإليرادات وتخفيض التكاليف التشغيلية واالستثمارية وتحقيق
املالءة املالية.
•توفري خدمات ذكية للمسافرين.

•اعتماد أحدث وسائل التقنية واليت تساعد عىل استثمار املوارد املالية.
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االنجازات

•إنشاء مرشوع نظام قاعدة بيانات ملطاري امللك خالد وامللك فهد
الدوليني (.)AODB

أعمال الجهاز املنجزة وقيد اإلنجاز خالل
السنة حسب األنشطة واملهام الرئيسة

نموذج رقم ( )1أعمال الجهاز املنجزة وقيد اإلنجاز حسب األنشطة واملهام الرئيسة للعام املايل 1437/1436هـ

الربامج واملشاريع بالخطة
التشغيلية

األهداف املحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

املتحقق خالل العام ونسبته
%

املعوقات

1

إنشاء وتجهيز مراكز معلومات
باملطارات الداخلية (املرحلة الثانية)

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام
األول

تم تنفيذ املرشوع بنسبة % 100

ال يوجد

2

تجهيز البنية التحتية للمطارات
الدولية والنظم الالسلكية (املرحلة
الثالثة)  +البوابة اإللكرتونية

تنفيذ املرشوع
1437/1436/1435/1434هـ

تحديث وتطوير شبكة املعلومات
ونظام إدارة الشبكة للهيئة

استكمال تنفيذ املرشوع يف
العام الثاين

م

•مرشوع تأمني و توريد نظام (.)Mobile Application

•االنتهاء من تجهيز البنية التحتية للمطارات الدولية والنظم
الالسلكية  -املرحلة الثانية.

•تنفيذ مرشوع نظم أمن املطارات وأمن قواعد املعلومات Security
.System
•تنفيذ مرشوع أنظمة الطريان املدين ( )Aviation Systemsاملرحلة
األوىل.
•تنفيذ مرشوع توريد الرتاخيص و الدعم الفين و تجديد اتفاقية
مايكروسوفت  Microsoftلكبار العمالء و ملحقاته.
•مرشوع جمع معلومات املطارات .FLIRT

•تنفيذ مرشوع التعامالت اإللكرتونية الحكومية للهيئة – الدراسة
االستشارية.

•إنشاء و تجهيز مراكز معلومات باملطارات الداخلية (املرحلة الثانية).
•االنتهاء من مرشوع تطوير البنية التحتية لشبكة االتصاالت بمطار
امللك خالد الدويل بالرياض (املرحلة األوىل).
•االنتهاء من مرشوع طلب تعديالت وإضافات عىل نظام تخطيط
املوارد .ERP

3

(ذات األولوية)

تم تنفيذ  % 55من املرشوع

قيد التنفيذ بنسبة % 99

4

نظام إدارة املمتلكات واملعلومات
الجغرافية للمطارات الدولية

تنفيذ املرشوع
1437/1436/1435هـ

5

تحديث أجهزة ونظم وبرامج
الحاسب اآليل

تنفيذ املرشوع
1437/1436/1435/1434هـ

قيد التنفيذ بنسبة  % 90يحتوي
عىل عدة مشاريع قيد التنفيذ

6

تطوير قاعدة البيانات بمطاري امللك
خالد وامللك فهد الدوليني

تنفيذ املرشوع
1438/1437/1436/1435هـ

تم تنفيذ  % 70من املرشوع

ال يوجد إعتماد لهذا املرشوع ضمن
املرشوع املدرج يف امليزانية (تجهيز
البنية التحتية والنظم الالسلكية
للمطارات الداخلية)
إنتهى املرشوع بتاريخ
1436/05/30هـ ويف طور تسليم
املرشوع من املقاول للجهة املعنية
(الصيانة)

تم تنفيذ  % 50من املرشوع

تم تمديد املرشوع ملدة عام لعدم
إكتمال بعض املعلومات
ال يوجد

ال يوجد

تقنية املعلومات

تابع أعمال الجهاز املنجزة وقيد اإلنجاز خالل
السنة حسب األنشطة واملهام الرئيسة
م

الربامج واملشاريع بالخطة
التشغيلية

7

تحديث وميكنة املراسالت آليا

استكمال تنفيذ املرشوع يف
العام األول

8

توريد وتركيب وتنفيذ برامج
تخطيط وإدارة املوارد

استكمال تنفيذ املرشوع يف
العام األول

تم تنفيذ املرحلة األوىل من
املرشوع بنسبة % 100

9

إنشاء مركز حاسب آيل جديد

تنفيذ املرشوع يف
1432/1431هـ 1436/1435 -هـ

يف مرحلة إعداد كراسة
الرشوط واملواصفات

ال يوجد

10

تجهيز البنية التحتية للمطارات
الدولية والنظم الالسلكية (املرحلة
الثانية)

تنفيذ املرشوع يف 1434/08/23هـ

لم يستكمل

11

تجهيز مطارات اململكة الدولية
بغرفة تحكم للشبكات والنظم
وأجهزة الحاسب اآليل املساندة
للمطارات

تم إيقاف املرشوع رسميا ً من قبل
العقود بموجب خطاب تم مبارشة
بني العقود والرشكة
تم إلغاؤه يف ميزانية عام
1438/1437هـ

تنفيذ املرشوع يف
1432/1431هـ 1436/1435 -هـ

تم تنفيذ املرشوع بنسبة % 100

ال يوجد
تم إلغائه يف ميزانية العام
1438/1437هـ

12

نظم أمن املطارات وأمن قواعد
املعلومات

تنفيذ املرشوع يف
1432/1431هـ 1434/1433 -هـ

تم تنفيذ املرشوع بنسبة % 100

ال يوجد

13

أنظمة الطريان املدين

تنفيذ املرشوعي يف
1432/1431هـ 1435/1434 -هـ

تم تنفيذ املرحلة األوىل من
املرشوع بنسبة % 100

ال يوجد
تم إلغاؤه يف ميزانية العام
1438/1437هـ

20

14

نظام جمع معلومات املطارات

تنفيذ املرشوع يف 1434/01/15هـ

متوقف من تاريخ 1434/1/7هـ
والتاريخ املتوقع  1435/3/5هـ
املوافق 2014/01/06م
وتم إلغاؤه يف ميزانية عام
1438/1437هـ

21

220

(ذات األولوية)

األهداف املحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

املتحقق خالل العام ونسبته
%

املعوقات

تم تنفيذ املرشوع بنسبة % 100

ال يوجد

ال يوجد

م

15

الربامج واملشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذات األولوية)

توريد وتركيب الخوادم املركزية
لبيئة أوراكل وملحقاتها

األهداف املحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

تنفيذ املرشوع يف 1434/11/20هـ

املتحقق خالل العام ونسبته
%

تم تنفيذ املرشوع بنسبة % 100

املعوقات
تم تغيري أسم املرشوع يف امليزانية
إىل (توريد وتركيب الخوادم املركزية
لبيئة أوراكل وملحقاتها وإدارة
املحتوى واألرشفة) والبدء يف عقد
جديد إلدارة املحتوى واألرشفة

توريد وتركيب نظام وشاشات عرض
املعلومات باملطارات

تم إلغاؤه يف ميزانية العام
1438/1437هـ

17

تقديم خدمات استشارية لوضع
املواصفات الفنية مع متابعة تنفيذ
مشاريع القطاع

تنفيذ املرشوع يف 1435/03/22هـ

تم تنفيذ املرشوع بنسبة % 100

انتهى املرشوع بتاريخ
1435/03/22هـ املوافق
2014/1/23م
املبلغ املتبقي من قيمة املرشوع
 16,542,000ريال

18

تطبيق نظام إدارة عالقات العمالء

تنفيذ املرشوع يف عام 2016م

%0

يف مرحلة توقيع العقد مع
الرشكة املنفذة

19

انظمة ارشاد املسافرين األلكرتونية
بمطارات اململكة

16

تم إلغاؤه يف ميزانية العام
1438/1437هـ

نظام متابعة الحركة للمطارات

تم تغيري أسم املرشوع يف
امليزانية إىل (توريد برامج
مكتبية ونظام أرشفة الربيد
اإللكرتوين ونظام تحليالت أجهزة
املستخدمني التشغيلية)

تطوير تقنية املعلومات بالهيئة
واملطارات

تم تغيري أسم املرشوع يف امليزانية
إىل (التطوير التقين الشامل لألنظمة
املعلوماتية واإلتصاالت والخدمات
اإللكرتونية املساندة)

تقنية املعلومات

تابع أعمال الجهاز املنجزة وقيد اإلنجاز خالل
السنة حسب األنشطة واملهام الرئيسة
م

الربامج واملشاريع بالخطة
التشغيلية
(ذات األولوية)

األهداف املحددة لإلنجاز
خالل السنة حسب الخطة
التشغيلية

العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

املتحقق خالل العام ونسبته
%

املعوقات

 21.310.816ريال

املوافق 2013/08/03م

 1433/9/26هـ

املوافق 2013/1/26م

18
شهرا ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

املطارات
الداخلية
ومركز
املعلومات
املركزي

% 100

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

تجهيز البنية التحتية والنظم
الالسلكية للمطارات الداخلية

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع
1435/8/12هـ
املوافق
2014/06/10م
املبلغ املتبقي من
قيمة املرشوع
 6,125,000ريال

075/000/000/0261/12/00/4
()075/000/000/402611200/31129

إنشايئ

الرشكة
السعودية
لتكنولوجيا
املعلومات
املحدودة

سعودي

 50.506.486ريال

تجهيز البنية
التحتية للمطارات
الدولية والنظم
الالسلكية (املرحلة
الثالثة)  +البوابة
اإللكرتونية

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية
املوافق  2013/10/23م

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

 50,000,000ريال

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

 1434/12/18هـ
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مدة
العقد
(شهر)

 3.874.000ريال

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

تاريخ
توقيع
العقد
املوافق 201/10/23

28

عقد خدمات الحاسب اآليل

تنفيذ املرشوع يف
1438/1437/1436هـ

% 66.66

ال توجد

1434/3/14هـ

27

إنشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات
بمطار امللك فهد الدويل

تم تغيري اسم املرشوع يف ميزانية
العام 1438/1437هـ إىل مرشوع
(إنشاء مركز حاسب آيل بمطار
امللك خالد الدويل)

سعودي

1434/12/18هـ

26

تطوير االتصاالت وبروتوكالت
الشبكة بمطارات اململكة

تحت الدراسة
وتم إلغاؤه يف ميزانية العام
1438/1437هـ

رشكة
بناؤون
لحلول
أجهزة
الحاسوب
املحدودة

املوافق 2012/12/17م

25

تطبيق نظام املعلومات الجغرافية
( )GISبالهيئة

تم تغيري أسم املرشوع يف
امليزانية إىل (نظام إدارة
املمتلكات واملعلومات الجغرافية
للمطارات الدولية)

إنشايئ

جنسيته

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

تاريخ
تسليم
املوقع
املوافق  2014/01/05م

24

تطوير الخدمات اإللكرتونية وقناة
التكامل للهيئة املرحلة األوىل

تحت الدراسة

اسم العقد

إنشاء وتجهيز
مراكز معلومات
باملطارات الداخلية
(املرحلة الثانية)

نوعه

اسم
املقاول

قيمة
العقد
(ريال)

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1434/2/4هـ

23

االتصاالت الالسكية املتكاملة
للمطارات الدولية والهيئة

تحت الدراسة

رقم املرشوع يف امليزانية:

075/000/000/0261/11/00/4
()075/000/000/402611100/31129

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

 1435/3/4هـ

22

تأسيس وتشغيل مكتب إدارة
املشاريع ()PMO

تم إلغاؤه يف ميزانية العام
1438/1437هـ
ويتم األن العمل عىل إعادة
الرفع لوزارة املالية

اسم املرشوع:

إنشاء وتجهيز مراكز معلومات باملطارات الداخلية

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

 21,311,000ريال

مدة
العقد
(شهر)

354
يوما ً

املوقع

املطارات
الدولية

 20,000,000ريال

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع

1437/05/30هـ
% 55

املبلغ املتبقي من
إجمايل العقد
 45,506,486ريال

تقنية املعلومات

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
تحديث و تطوير شبكة املعلومات
ونظام إدارة الشبكة للهيئة

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0261/04/00/4
()075/000/000/402610400/31129

 1431/4/27هـ املوافق  2010/4/12م

1432/6/8هـ املوافق 2011/05/11م

1432/7/10هـ املوافق 2011/6/12م

()14.170.107
ريا ًال
تم إصدار
إشعار تغيري
أول بتخفيض
مبلغ وقدره
()1,128,122
فتصبح
قيمة العقد
()13,041,985
ريا ًال

530
يوما ً

مطار أبها،
مطار
الطائف،
مطار جيزان،
مطار
القصيم،
مطار
اإلحساء،
مطار ينبع،
مطار الباحة

% 99

1434/1/9هـ
املوافق
2012/11/23م
متأخر والتاريخ
املتوقع
1436/5/30هـ
يف طور استالم
املرشوع من
املقاول للجهة
املعنية

نظم أمن
املطارات وأمن
قواعد املعلومات
Security
System

إنشايئ

الرشكة
السعودية
للربامج
والشبكات

سعودي

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

نظام إدارة املمتلكات واملعلومات
الجغرافية للمطارات الدولية

075/000/000/0261/14/00/4
()075/000/000/402611400/31129

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب االيل
075/000/000/0261/01/00/4
()075/000/000/402610100/31129

 34,850,652ريا ًال

 1434/03/02هـ
املوافق 2013/01/14م

1434/04/16هـ
املوافق 2013/02/26م

1434/5/28هـ
املوافق 2013/4/9م

27
شهرا ً

مركز
املعلومات
املركزي

% 50

تأمني وتوريد
شاشات فيديو
حائطية يف مطار
امللك خالد

إنشايئ

اسم
املقاول

املنظومة
األساسية
املحدودة

جنسيته

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

 866.154ريا ًال
(أقل من مليون)
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تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

مركز
املعلومات
املركزي

% 100

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية

 1435/09/10هـ

دراسات
وإرشاف

سعودي

اسم العقد

نوعه

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد

 1435/09/10هـ

نظام إدارة
املمتلكات
واملعلومات
الجغرافية
للمطارات الدولية

رشكة
محمد
منصور
الرميح

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

 8.075.000ريال

12
شهرا ً

تاريخ
تسليم
املوقع

 1435/09/10هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

 8.033.000ريال

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع
إنتهى املرشوع بتاريخ
 1433/07/30هـ
املوافق
2012/06/20م
واملتبقي من إجمايل
قيمة املرشوع
 18,033,000ريال

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
 35,000,000ريال

 12.447.026ريا ًال

قيمة العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ
املتوقع
النتهاء
املرشوع

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

1432/6/8هـ
املوافق 2011/5/11م

إنشايئ

سعودي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

مدة
العقد
(شهر)

0

075/000/000/0261/08/00/4
()075/000/000/402610800/31129

1432/8/16هـ
املوافق 2011/7/17م

تحديث و
تطوير شبكة
املعلومات
ونظام إدارة
الشبكة للهيئة

الرشكة
السعودية
لتكنولوجيا
املعلومات

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

نظم أمن املطارات وأمن قواعد املعلومات

1432/7/24هـ
املوافق 2011/06/26م

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

 13,042,000ريال

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

27,500,000ريال

مدة
العقد
(شهر)

120
يوما ً

املوقع

مطار
امللك
خالد
الدويل

 154.341.000ريال
 15.000.000ريال

نسبة
التنفيذ
()%

% 90

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع

2016/03/31م

2016/12/30م
املبلغ املتبقي من
إجمايل قيمة العقد
 10,987652ريا ًال

تقنية املعلومات

تابع العقود املوقعة وسري العمل بها
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب االيل
075/000/000/0261/01/00/4
()075/000/000/402610100/31129

 848.000ريال أقل من
مليون

تأمني مبارش

 1435/11/23هـ
املوافق 2014/09/18م

 1435/11/23هـ
املوافق  2104/09/18م

1436/05/30هـ

180
يوما ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

% 80

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع

1436/05/30هـ
يوجد تأخري يف
التنفيذ حىت تاريخ
2016/3/30م

075/000/000/0261/16/00/4
()075/000/000/402611700/31129

اسم العقد

نوعه

توريد وتركيب
أجهزة ورخص
اوراكل ألنظمة
املعلومات

إنشايئ

إدارة املحتوى
واألرشفة
اإللكرتونية للهيئة

اسم
املقاول

رشكة
املعمر

جنسيته

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

 23,988,171ريا ًال

إنشايئ

سعودي

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

 15.000.000ريال

رقم املرشوع يف امليزانية:

توريد وتركيب الخوادم املركزية لبيئة أوراكل
وملحقاتها وإدارة املحتوى واألرشفة

 50.000.000ريال

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
 8.000.000ريال

تاريخ
الرتسية

املوافق 2016/02/04م

مرشوع طلب
تعديالت وإضافات
عىل نظام
التصاريح ونرشها
عىل الويب

الوطنية
لنظم
الكمبيوتر

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

 154.341.000ريال

اسم املرشوع:

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

1437/04/25هـ

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

مدة
العقد
(شهر)

18
شهرا ً

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع

2017/08/28م
املبلغ املتبقي من
قيمة املرشوع
 24,100,000ريال

الهيئة
العامة
للطريان
املدين

نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ
اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

مرشوع تطوير قاعدة البيانات بمطاري
امللك خالد وامللك فهد الدوليني

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

075/000/000/0261/26/00/4
()075/000/000/402612600/31129

35.500.000ريال
نموذج رقم ( )3عقود املشاريع املوقعة وسري العمل فيها خالل العام املايل 1437/1436هـ

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):
املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

 8.000.000ريال

اسم املرشوع:
رقم املرشوع يف امليزانية:

 35.000.000ريال

 1435/05/08هـ

 1435/08/21هـ

 1438/07/12هـ

دراسات
وإرشاف

رشكة
ديفوتيم
السعودية

سعودي

 1,696,300ريال
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الخدمات
االستشارية
للتحول اإللكرتوين
الحكومي

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الجهة للعام (ريال):

تاريخ
الرتسية

 1433/7/19هـ املوافق
2012/06/09م

إنشايئ

سعودي

% 70

1438/07/11هـ
املبلغ املتبقي من
قيمة املرشوع
 23,238,000ريال

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

املعتمد للمرشوع يف ميزانية الدولة للعام (ريال):

تاريخ
توقيع
العقد
 1433/9/6هـ
املوافق 2012/07/25م

تطوير قاعدة
البيانات بمطاري
امللك خالد وامللك
فهد الدوليني

الرشكة
السعودية
لتكنولوجيا
املعلومات

3
سنوات

مطار
امللك
خالد
ومطار
امللك فهد
الدوليني

اسم العقد

075/000/000/0261/21/00/4
()075/000/000/402612100/31129

التكلفة اإلجمالية للمرشوع يف امليزانية (ريال):

تاريخ
تسليم
املوقع
1433/9/3هـ
املوافق 2012/07/22م

اسم العقد

نوعه

اسم
املقاول

جنسيته

قيمة
العقد
(ريال)

تاريخ
الرتسية

تاريخ
توقيع
العقد

تاريخ
تسليم
املوقع

مدة
العقد
(شهر)

املوقع

نسبة
التنفيذ
()%

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع

تقديم خدمات استشارية لوضع املواصفات
الفنية مع متابعة تنفيذ مشاريع القطاع

 20,000,000ريال

مدة
العقد
(شهر)

8
أشهر

املوقع

قطاع
تقنية
املعلومات

 5.000.000ريال

نسبة
التنفيذ
()%

% 100

التاريخ املتوقع
النتهاء املرشوع
انتهى املرشوع بتاريخ
1435/03/22هـ
املوافق 2014/1/23م
املبلغ املتبقي من
قيمة املرشوع
 16,542,000ريال

تقنية املعلومات

املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

اسم الربنامج الفرعي:
تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب اآليل

رقم املرشوع:

تحديث أجهزة ونظم وبرامج الحاسب اآليل

اسم املرشوع:

075/000/000/0261/01/00/4
()075/000/000/402610100/31123

رقم املرشوع:

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

108,610,000

154,341,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

7,220,000

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1434/7/27هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1437/6/29هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

6,156,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

89,766,000

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

جميع مكاتب الهيئة واملطارات

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 90

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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توريد وتركيب وتنفيذ برامج تخطيط
وإدراة املوارد للهيئة ()ERP

نظام تخطيط املوارد ( )ERPاملرحلة الثانية

075/000/000/0261/03/00/4
()075/000/000/402610300/31123

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

جديد

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

30,000,000

30,000,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:
املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

.

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

.

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة  ،مقر الهيئة الرئيس بجدة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم التواصل مع رشكة إستشارية ملعرفه متطلبات الربامج واآلن
بصدد االنتهاء من إعداد كراسه الرشوط واملواصفات

تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

تطوير املطارات

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:

دراسات وتصاميم وإنشاء مبين الهيئة العامة
للطريان املدين

اسم املرشوع:

تحديث وتطوير شبكة املعلومات ونظام ادارة
الشبكة للهيئة

اسم الربنامج الفرعي:

رقم املرشوع:

اسم املرشوع:

تحديث وتطوير شبكة املعلومات ونظام ادارة
الشبكة للهيئة

رقم املرشوع:

انشاء مركز حاسب آيل بمطار امللك خالد الدويل

انشاء مركز حاسب آيل للهيئة

075/000/000/0261/05/00/4
()075/000/000/402610500/31123

075/000/000/0261/04/00/4
()075/000/000/402610400/31123

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20,000,000

30,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

20,000,000

13,042,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/7/10هـ املوافق  2011/06/12م

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1434/01/09هـ املوافق  2012/11/23م

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

10,827,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

الهدف املحدد للعام:

تنفيذ املرشوع يف 1432/1431هـ – 1436/1435هـ

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

9,170,000

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

الهدف املحدد للعام:

استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

من إيرادات الهيئة
0

0

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة  ،إدارة تقنية املعلومات

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة من اململكة (أبها ،الطائف ،ينبع ،جازان ،القصيم ،الباحة ،اإلحساء)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

% 99

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تأخر املقاول يف التنفيذ  -تعرث يف التنفيذ من قبل املقاول
والتاريخ املتوقع لإلنجاز 1438/5/30هـ (يف طور استالم املرشوع من املقاول للجهه املعنية)

تم دمج تكاليف مرشوع إنشاء وبناء وتجهيز مركز معلومات بمطار امللك فهد
 075/000/000/0149/88/00/4مع تكاليف هذا املرشوع وتم تغيري اسم املرشوع إىل إنشاء مركز
حاسب آيل بمطار امللك خالد الدويل وهو اآلن يف طور مرحلة إعداد كراسة الرشوط واملواصفات
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استكمال تنفيذ املرشوع يف العام الثاين

تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

اسم الربنامج الفرعي:
نظم أمن معلومات املطارات
وأمن قواعد املعلومات

نظم أمن املطارات وأمن قواعد
املعلومات (املرحلة األوىل)

075/000/000/0261/08/00/4
()075/000/000/402610800/222029

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

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

 27,500,000ريال

27,500,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

16,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1432/7/24هـ املوافق  2011/06/26م

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1433/7/30هـ املوافق  2012/06/20م

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

9,467,356

الهدف املحدد للعام:

تنفيذ املرشوع يف 1432/1431هـ – 1434/1433هـ

تنفيذ املرشوع يف 1432/1431هـ – 1434/1433هـ

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مركز املعلومات املركزي

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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اسم املرشوع:

توريد تراخيص ودعم فين ملايكروسوفت

توريد تراخيص والدعم الفين ملايكروسوفت

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

075/000/000/0261/10/00/4
()075/000/000/402611000/222021
تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35,970,000

مصادر التمويل:

من إيرادات الهيئة

املعتمد لهذا العام (ريال):

0

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1435/04/02هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1435/07/02هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

1,446,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

35,563,000

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

جميع املناطق باململكة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

يف الخطة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:
إنشاء وتجهيز مراكز معلومات باملطارات الداخلية

اسم املرشوع:

رقم املرشوع:

075/000/000/0261/11/00/4
()075/000/000/402611100/222021

رقم املرشوع:

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

075/000/000/0261/12/00/4
()075/000/000/402611200/31129

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

إنشاء وتجهيز مراكز معلومات باملطارات الداخلية

21,311,000

40,000,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
3,784,000

10,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:
املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

15,186,000

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مناطق مختلفة يف اململكة (املطارات الداخلية)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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يف امليزانية

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

تجهيز البنية التحتية والنظم الالسلكية
للمطارات الداخلية

تجهيز البنية التحتية والنظم الالسلكية
للمطارات الداخلية

50,000,000

50,000,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
20,000,000

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

 1435/3/4هـ املوافق  2014/01/05م

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

 1436/3/3هـ املوافق  2014/12/25م

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

5,000,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):
تنفيذ املرشوع يف 1436/1435هـ – 1438/1437هـ

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املطارات الدولية

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 55

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

اسم الربنامج الفرعي:
نظام إدارة املمتلكات واملعلومات
الجغرافية للمطارات الدولية

رقم املرشوع:

نظام إدارة املمتلكات واملعلومات الجغرافية
للمطارات الدولية املرحلة الثانية

اسم املرشوع:

075/000/000/0261/14/00/4
()075/000/000/402611400/229

رقم املرشوع:

توريد وتركيب الخوادم املركزية لبيئة أوراكل
وملحقاتها وإدارة املحتوى واالرشفه

توريد وتركيب الخوادم املركزية
لبيئة أوراكل وملحقاتها

075/000/000/0261/16/00/4
()075/000/000/402611600/31123

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35,000,000

35,000,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

50.000.000

50.000.000

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

8,075,000

املعتمد لهذا العام (ريال):

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1435/5/28هـ املوافق  2013/04/09م

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/05/20هـ املوافق  2013/04/01م

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1436/9/11هـ املوافق  2015/06/28م

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1435/11/22هـ املوافق  2014/09/28م

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

0

من إيرادات الهيئة
8,000,000

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

0

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

0

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

23,863,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

25,900,000

تنفيذ املرشوع يف 1434/1433هـ – 1436/1435هـ

الهدف املحدد للعام:

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

منطقة مكة املكرمة ،جدة ،مركز املعلومات املركزي

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مركز املعلومات املركزي

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 50

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم تمديد املرشوع ملدة عام لعدم اكتمال بعض املعلومات

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد

236

تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

اسم الربنامج الفرعي:
تقديم خدمات استشارية لوضع املواصفات
الفنية مع متابعة تنفيذ مشاريع القطاع

تقديم خدمات استشارية لوضع املواصفات
الفنية مع متابعة تنفيذ مشاريع القطاع

075/000/000/0261/21/00/4
()075/000/000/402612100/2252

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

تم التنفيذ

تم التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

10,000,000

20,000,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
5,000,000

2,950,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1433/09/03هـ املوافق  2012/07/22م

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1435/03/22هـ املوافق  2014/01/23م

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

2,404,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

3,458,000

تطبيق نظام إدارة عالقات العمالء

075/000/000/0261/22/00/4
()075/000/000/402612200/222029

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

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

5,000,000

5,000,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

من إيرادات الهيئة
0

3,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:
املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

الهدف املحدد للعام:

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مركز املعلومات املركزي

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

% 100

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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اسم املرشوع:

تطبيق نظام إدارة عالقات العمالء

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

املركز املعلومات الرئيس

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

يف طور توقيع العقد

تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية
نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

اسم الربنامج الفرعي:
نظام متابعة الحركة للمطارات

رقم املرشوع:

توريد برامج مكتبية ونظام أرشفة الربيد اإللكرتوين
ونظام تحليالت أجهزة املستخدمني التشغيلية

اسم املرشوع:

075/000/000/0261/25/00/4
()075/000/000/402612500/222029

رقم املرشوع:

مرشوع تطوير قاعدة البيانات ملطاري
امللك خالد وامللك فهد الدوليني

مرشوع تطوير قاعدة البيانات ملطاري
امللك خالد وامللك فهد الدوليني

075/000/000/0261/26/00/4
()075/000/000/402612600/222029

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

19,500,000

19,500,000

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

35,500,000

35,500,000

من إيرادات الهيئة

مصادر التمويل:

0

املعتمد لهذا العام (ريال):

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

0

من إيرادات الهيئة
8,000,000

15,500,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:

1435/07/12هـ

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:

1438/07/11هـ

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

12,262,000

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

12,262,000

الهدف املحدد للعام:

الهدف املحدد للعام:

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

مطار امللك خالد ومطار امللك فهد الدوليني ( الدمام – الرياض)

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

تقدم سري العمل :

% 70

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم طرح املنافسة وكان أقل عطاء بقيمه  70مليون ريال  ،وتم طلب زياده تكاليف للمرشوع ولم يتم
الرد من وزارة املالية  ،حاليا ً سيعاد إعداد الكراسه بما يتماىش مع امليزانية املتوفرة لهذا املرشوع

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

ال يوجد
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تقنية املعلومات

تابع املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية

املعوقات والتوصيات املقرتحة

نموذج رقم ( )4املرشوعات والربامج املعتمدة يف خطة التنمية للعام املايل 1437/1436هـ

بيانات املرشوع

يف الخطة

يف امليزانية

اسم الربنامج الرئيس:

الخدمات املساندة

الخدمات املساندة

التطوير التقين الشامل لألنظمة املعلوماتية
واالتصاالت والخدمات اإللكرتونية املساندة

تطوير تقنية املعلومات بالهيئة واملطارات
( 2222الحاسب اآليل)

رقم املرشوع:

075/000/000/0261/30/00/4
()075/000/000/402613000/31123

نوع املرشوع (جديد  /تحت التنفيذ):

تحت التنفيذ

تحت التنفيذ

إجمايل تكاليف املرشوع (ريال):

66,000,000

230,000,000

مصادر التمويل:
املعتمد لهذا العام (ريال):

املعوقات
ً
صعوبة التواصل اإلداري مع اإلدارات األخرى وأيضا املوظفني.

التوصيات
تطبيق أي تغيري إداري عىل مستوى املوظف أو اإلدارة عىل أرض الواقع.

اسم الربنامج الفرعي:
اسم املرشوع:

الجانب التنظيمي

من إيرادات الهيئة

الجانب التشغييل
يواجه القطاع مشكلة يف بعض املوارد األساسية ،ومن املطلوب رسعة
تلبية هذه املتطلبات حىت التؤثر عىل سري العمل.

جانب املوارد البرشية
املعوقات
عدم تواصل املوظف مع املوارد البرشية يف القطاع الرجوع إىل املوارد
البرشية يف الهيئة.

التوصيات
توجية املوظف اىل املوارد البرشية بالقطاع ورفع الطلبات عن طريقها.

15,000,000

تاريخ بدء تنفيذ املرشوع:
تاريخ االنتهاء من تنفيذ املرشوع:
املنرصف الفعيل عىل املرشوع خالل العام (ريال):

.

إجمايل املنرصف الفعيل عىل املرشوع حىت نهاية
العام (ريال):

.

الهدف املحدد للعام:
موقع املرشوع (املنطقة  /املحافظة  /املدينة  /املركز):

جدة – مركز املعلومات الرئيس – جميع قطاعات الهيئة

هل يعتمد املرشوع عىل مشاريع أخرى؟

ال

تقدم سري العمل :

%0

معوقات تنفيذ املرشوع والحلول املقرتحة :

تم دمج تكاليف سبعة مشاريع مع هذا املرشوع وتم تغيري مسماه ويقوم اآلن قطاع تقنية املعلومات
بإعداد كراسات مواصفات خاصه بهذه املشاريع واليت تخدم الهيئة وتخدم مطارات اململكه

242

تقنية املعلومات

قطاع الخدمات املركزية
األكاديمية السعودية
للطريان املدين

اإلنجازات

•اعتماد األكاديمية كعضو دائم بربنامج التدريب الجوي املتقدم والتابع
ملنظمة الطريان املدين الدويل.
•موافقة معايل رئيس الهيئة لتكون األكاديمية مركز امتياز إقليمي
معتمد دولياً.

•اعتماد مركز تدريب املراقبة الجوبة من قبل الهيئة العامة للطريان
املدين.
•تم وضع خطة لتحويل األكاديمية إىل رشكة مستقلة.

تعريف موجز بالقطاع

تقدم األكادمية السعودية للطريان املدين ( )3أنواع من التدريب:

•التدريب األسايس :ويشمل الدبلوم العايل ومدته ( )3سنوات
يشمل اللغة اإلنجليزية  ،ودبلوم عايل مدته سنتان اليشمل اللغة
اإلنجليزية.
•تدريب الدورات التخصصيه القصرية للموظفني.
•التدريب لغرض الرتخيص ألداء العمل.

واألكاديمة متخصصة يف علوم الطريان التالية :املراقبة الجوية – اإلطفاء
و اإلنقاذ – صيانة أجهزة الطريان – أمن الطريان  -سالمة وتشغيل
املطارات باإلضافة إىل تدريب اللغة اإلنجليزية واختبارات كفاءة اللغة
اإلنجليزية للطريان واملراقبة الجوية.

األهداف

•الوفاء باحتياجات الهيئة العامة للطريان املدين بالقوى العاملة وتزويد
منسوبيها باملعارف واملهارات الالزمة اليت تتوافق مع األنظمة واملعايري
الدولية للطريان املدين للحفاظ عىل سالمة وأمن الطريان املدين يف
أجواء اململكة العربية السعودية.
•أن تكون األكاديمية رافدا ً أساسيا ً يف تطوير علوم الطريان عىل
املستوى الوطين واإلقليمي والدويل وتوطني تقنية صناعة الطريان
املدين باململكة.

•تنفيذ الخطط املعتمدة لتلبية احتياجات الهيئة العامة للطريان املدين
والجهات املستفيدة من الكوادر البرشية املتخصصة يف مجاالت علوم
الطريان املدين.
•تطوير مستوى أداء موظفي الهيئة والجهات املستفيدة من العاملني
يف مجاالت أمن وسالمة مطارات اململكة وفقا ً للمعايري الدولية.
•تصميم وتطوير مناهج تدريبية تليب احتياجات منسوبي الهيئة من
املتخصصني يف علوم الطريان املدين وفقا ً للمعايري الدولية.
•تطوير أساليب العمل والعاملني بمراكز وإدارات األكاديمية.

•الحرص عىل تنمية التعاون الدويل مع الهيئات اإلقليمية والدولية
املتخصصة يف مجال تدريب الطريان املدين.
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•تم استالم و تفعيل نظام إدارة التدريب (Training Management
.)System, TMA
•إنجازات األكاديمية التدريبية خالل عام 2015م
عدد الدورات
القصرية

عدد
املتخرجني

عدد
الدبلومات
املنعقدة

عدد
الخريجني

113

1657

 15دبلوما ً

112

مشاريع األكاديمية عام 2015م
املشاريع املنتهية
•تطوير التدريب الفين بالهيئة (املرحلة الثانية).
•مرشوع دعم وتشغيل األكاديمية.

املشاريع املستقبلية
• مرشوع إنشاء معامل وتجهيزات ومطعم للمجمع الجديد ألكاديمية
الطريان املدين بمبلغ  35مليون ريال.
•مرشوع مركز اإلطفاء واإلنقاذ بمبلغ  22مليون ريال.

•مرشوع دعم وتشغيل األكاديمية السعودية للطريان املدين (املرحلة
الثالثة) يف امليزانية بمبلغ  36مليون ريال.
•مرشوع املعمل التشبيهي للمراقبة الجوية (بدء التنفيذ بمبلغ 10
مليون ريال).
•مرشوع تحويل األكاديمية إىل مركز امتياز إقليمي معتمد دوليا ً
(ليس له ميزانية).

الصفحة
املدين
للطريان
محتوى
السعودية
األكاديمية عنوان

التوصيات
الجانب التنظيمي
• العمل عىل تكوين رشاكات إسرتاتيجية مع القطاعات املختلفة
بهيئة الطريان املدين والقطاعات الحكومية والخاصة يف مجال
تخصصات األكاديمية.

• الحصول عىل عقود تشغيلية مع مختلف املراكز للتوجه كخطوة نحو
العمل االستثماري واستقطاب طالب جدد وعقد دورات متخصصة
يف مجال التدريب.
• اعتماد األكاديمية من الهيئة العامة للطريان املدين.

الجانب التشغييل
•الحصول عيل رشيك اسرتاتيجي لتشغيل األكاديمية وتطوير عملية
التدريب وتوفري أحدث األجهزة التشبيهية واملعامل الخاصة بمراكز
األكاديمية وإعداد املناهج املعتمدة دوليا ً يف مختلف التخصصات.
•االستفادة من الخربات األكاديمية واملؤسسات العاملية ذات الصلة.

جانب املوارد البرشية
•رفع كفاءة مستوي أداء املوظفني وذلك بعقد دورات متخصصة
يف املجاالت املختلفة بمراكز التدريب باألكاديمية من قبل املنظمات
العاملية ذات الصلة.
•اعتماد رخص مزاولة املهنة ملدربي األكاديمية من الجهات
املعتمدة دولياً.

•استقطاب مدربني يف بعض التخصصات لالستفادة من الخربات
املحلية والعاملية وذلك عن طريق عقود الدوام الجزيئ.
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الجانب اإلستثماري
•العمل عيل تكوين رشاكات اسرتاتيجية محلية و دولية مع الجهات
ذات الصلة يف مجال الطريان املدين.
•استقطاب عدد من الطالب األجانب يف مختلف التخصصات
باألكاديمية.

•عقد دورات معتمدة عامليا من املنظمات والهيئات املعرتف بها دوليا ً

يف مجال الطريان باألكاديمية الستقطاب مشاركني من خارج اململكة
لرفع مكانة وسمعة األكاديمية عامليا ً (رشكات الشاحن املعتمد -
رشكات الطريان التجارية والخاصة  -قطاعات الدولة العسكرية
واملدنية – أكاديميات ومؤسسات متخصصة يف الطريان وغريها).

املعوقات

•فتح حساب خاص باألكاديمية السعودية للطريان املدين لتسهيل
ترصيف شئون األكاديمية املالية يف تحصيل الرسوم لطالب الدبلوم
والدورات التجارية اليت ستعقد نظري رسوم يتحملها الطالب
حسب توجه األكاديمية يف عملية الخصخصة وتنمية املوارد املالية
الخاصة بها.

•اعتماد ميزانية خاصة باألكاديمية لدفع االشرتاكات الدولية وحضور
وتنظيم املنتديات واملؤتمرات العاملية مع منظمات الطريان العاملية.
كما أن امليزانية رضورية لتغطية املصاريف الثابتة ومصاريف التشغيل.

•متابعة عملية استالم مباين األكاديمية الحديثة.

•تم رفع مرشوع دعم األكاديمية لإلدارة العامة يف الهيئة وينتظر البدء
يف تفعيل مشاريع األكاديمية
•عند استالم مباين األكاديمية الجديدة سيتم تفعيل مرشوع إنشاء
معامل وتجهيزات ومطعم املجمع الجديد ألكاديمية الطريان املدين.

قطاع االتصال
املؤسيس والتسويق

•متابعة الصحف الورقية واإللكرتونية والشبكات اإلجتماعية وإيضاح
املعلومات الصحيحة عن الهيئة.
•إعداد امللف الصحفي وتوزيعه إلكرتونيا ً عىل كافة منسوبي الهيئة.
•القيام باإلجراءات والرتتيبات الالزمة إلجراء اللقاءات الصحفية
واإلعالمية مع املسؤولني يف الهيئة بالتنسيق مع األطراف ذات
العالقة ،والتفاعل مع الحسابات اإليجابية املنترشة يف الشبكات
االجتماعية.
•إعداد تقرير أسبوعي حول ما ينرش يف وسائل اإلعالم.
•اإلرشاف عىل مجلة «أخبارنا» الشهرية.

تعريف موجز بالقطاع

يُعىن قطاع االتصال املؤسيس والتسويق ،بإبراز وتقديم هيئة الطريان
املدين بما يوازي حجمها الدويل واإلقليمي واملحيل ،إضافة إىل خلق بيئة
إيجابية للتواصل الداخيل بني كافة منسوبي الهيئة.

اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم
•العالقات العامة.
•املركز اإلعالمي.

اإلدارة العامة للتسويق
•الهوية املؤسسية.

•االتصال التسويقي.

•املؤتمرات واملعارض.
• اإلنتاج الفين.

248

إدارة العالقات العامة واإلعالم

هي الجهة املسؤولة عن ربط املؤسسة بجمهورها الداخيل والخارجي،
والتعامل مع كافة الوسائل اإلعالمية.

املهام اإلعالمية

•املشاركة يف املؤتمرات واملعارض واالجتماعات.
•املشاركة يف هوية الهيئة وتعزيزها إيجابيا ً يف كافة املنصات اإلعالمية.
•اإلرشاف عىل حمالت التسويق واملشاريع والتواصل الخاصة بالهيئة.

مهام العالقات العامة
•املشاركة يف إعداد الرتتيبات الالزمة إلقامة وتنظيم العديد من
املناسبات مثل:

•رسم السياسة اإلعالمية املتعلقة بالتواصل مع وسائل اإلعالم يف
شقيه التقليدي والجديد وكذلك الشبكات االجتماعية.

•املؤتمرات والندوات واملعارض وورش العمل اليت تقيمها الهيئة أو
تشارك فيها.

•إعداد كلمات مسؤويل الهيئة (املقرتحة) اليت تلقى أو تنرش يف
املناسبات املختلفة.

•االجتماعات الرسمية.

•اإلرشاف عىل التقرير السنوي.

•اإلجابة عىل أسئلة الحوارات الصحفية اليت ترغب وسائل اإلعالم
يف إجرائها مع كبار املسؤولني يف الهيئة وذلك بالتنسيق مع
اإلدارات املختلفة.
•إعداد وتحرير األخبار الصحفية بشكل مهين باللغتني العربية
واإلنجليزية ونرشها يف موقع الهيئة وكافة املنصات اإلعالمية.

•االتفاقيات الثنائية اليت تربمها الهيئة مع عدد من الدول.

إنجازات العالقات العامة
يمكن إجمال أبرز اإلنجازات يف املجاالت سالفة الذكر خالل عام 2015م
عىل النحو التايل:
•استقبال وتوديعج جميع الوفود وزوار الهيئة خالل العام.

•إجراء الحجوزات الالزمة يف الفنادق لجميع ضيوف الهيئة
خالل العام.
•توفري السيارات الالزمة لخدمة تنقالت ضيوف الهيئة.
•املشاركة يف عدد من املعارض.

•تقديم أكرث من ( )1500هدية لضيوف وزوار الهيئة.

•توفري وجبات مختلفة لضيوف الهيئة وإدارات الهيئة حسب املناسبة،
بما يزيد عن مائة مناسبة.

إنجازات اإلعالم
•إنشاء مركز إعالمي متخصص.

•يصل إجمايل األخبار اليت نرشت عام 2015م عن الهيئة نحو 1806
خرباً ،يف حني يصل إجمايل األخبار املنشورة الصادرة عن املركز
اإلعالمي نحو  1232خرباً ،أما إجمايل الترصيحات اليت نرشت باسم
معايل الرئيس قد بلغت نحو  114ترصيحاً ،فيما بلغت املقاالت اليت
نرشت عن الهيئة نحو  25مقا ًال ،أما إجمايل الترصيحات اليت نرشت
باسم املتحدث الرسمي فتصل لنحو  73ترصيحاً.

•إعداد وتنظيم برامج زيارات ضيوف الهيئة كافة.

•تنظيم وتنسيق مشاركات رئيس الهيئة يف املناسبات اليت تقيمها
الجهات الخارجية.
•املشاركة يف املناسبات االجتماعية ،حيث تشارك اإلدارة يف إقامة
وتنظيم العديد من الحمالت التوعوية/
•تنمية العالقات بني موظفي الهيئة ،مثل إقامة حفالت التكريم
وحفل املعايدة وإقامة األنشطة الرياضية.

محتوى الصفحة
والتسويق
عنواناملؤسيس
قطاع االتصال

املشاريع املستقبلية
•تحويل املركز اإلعالمي إىل مركز يعمل عىل مدار الساعة للتعامل مع
األحداث الطارئة.
•إنشاء كتاب مخصص بمصطلحات الهيئة بشكل خاص والطريان
املدين بشكل عام لالستخدام اإلعالمي.

اإلدارة العامة للتسويق

هي املسؤولة عن إدارة الهوية املؤسسية للهيئة العامة للطريان املدين
يف املحافل الدولية والداخلية وعرب جميع وسائل االتصال (الداخيل،
الخارجي) ،إضافة إىل التسويق ألنشطة الهيئة ،واإلرشاف عىل كافة
املؤتمرات واملعارض.

التقويم والكشف الطيب لإلطفاء).

•طباعة نماذج رخص الطريان الطبية ( 8000رخصة ) ،مع طباعة
نماذج تصاريح الحج ( 42.000ترصيح ) ولوائح النقل الجوي (عربي
وانجليزي).
•التصوير الفوتغرايف ألكرث من ( )105مناسبة وتصوير فيديو ()6
مناسبات رسمية.

املشاريع املستقبلية
•تقديم عروض خاصة لكافة منسوبي الهيئة مع الرشكات
الدولية واملحلية.

املهام
•تقديم الخدمات التسويقية االسرتاتيجية بما يضمن تعزيز
الهوية املؤسسية.
•تنظيم الحمالت التسويقية واإلعالنية.

•إعداد وتنفيذ املطبوعات وإنتاج األفالم وتجهيز وتقديم الهدايا.
•تصميم الرسوم البيانية.

•إعداد النصوص الرتويجية.

•توحيد الهوية الخاصة بالهيئة يف كافة مرافقها الداخلية والخارجية.
•اإلرشاف الكامل عىل الفعاليات املتعلقة باملؤتمرات واملعارض املحلية
والدولية اليت تقيمها الهيئة.

اإلنجازات
•إطالق الهوية املؤسسية للهيئة العامة للطريان املدين.

•إنشاء حسابات التواصل االجتماعي وتوثيقها وتشمل (حساب الهيئة
الرئيس ،مطار امللك عبدالعزيز الدويل ،السالمة واألمن والنقل
الجوي ،األكاديمية السعودية للطريان)

•توثيق حساب حماية العمالء وحساب مطار امللك فهد الدويل ،ومطار
األمري محمد بن عبدالعزيز الدويل.
•التعريف بكافة أنشطة الهيئة العامة للطريان املدين من خالل كافة
املنصات االجتماعية والقنوات التسويقية.
•إطالق حمالت تسويقية مثل :حملة املراقب الجوي ،حملة
اليوم الوطين.
•مشاركة املجتمع يف كافة املناسبات املوسمية.

•أنتجت املطبعة ( )2.231.200ورقة مطبوعة لتغطية احتياجات
القطاعات واإلدارات املختلفة بالهيئة.

• طباعة الهوية الجديدة للهيئة العامة للطريان املدين ،مع طباعة
كتيبات (األكاديمية السعودية للطريان  ،تعليمات نقل الحجاج ،
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عنوان محتوى الصفحة

