
وصف المشروعالربع السنويطبيعة المشروعجهة الطلبالمنطقةالعملية/ اسم المشروعم

الشحن البري عملية فك ونقل وتركيب محتويات كافة المباني داخل بريدة وخارجهااألولفك ونقل وتركيبالمستودعاتالقصيمالشحن البري عملية فك ونقل وتركيب محتويات كافة المباني داخل بريدة وخارجها1

توريد وتأمين قطع الغيار الغير استهالكيةاألولتوريدالتشغيل والصيانةالقصيمتوريد وتأمين قطع الغيار الغير استهالكية2

صيانة آالت التصوير للمدارس بمنطقة القصيماألولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة آالت التصوير للمدارس بمنطقة القصيم3

تأمين وتوريد مقاعد لمدارس المنطقةاألولتوريدالتجهيزاتالقصيمتأمين وتوريد مقاعد لمدارس المنطقة4

تأمين وتوريد أثاث لمدارس المنطقةاألولتوريدالتجهيزاتالقصيمتأمين وتوريد أثاث لمدارس المنطقة5

تأمين وتوريد آالت تصوير لمدارس المنطقةاألولتوريدالتجهيزاتالقصيمتأمين وتوريد آالت تصوير لمدارس المنطقة6

صيانة مختبرات لمدارس المنطقةاألولصيانةالتجهيزاتالقصيمصيانة مختبرات لمدارس المنطقة7

صيانة المستلزمات التعليمية لمدارس المنطقةاألولصيانةالتجهيزاتالقصيمصيانة المستلزمات التعليمية لمدارس المنطقة8

تأمين مستلزمات تعليمية لمدارس المنطقةاألولتوريدالتجهيزاتالقصيمتأمين مستلزمات تعليمية لمدارس المنطقة9

تأمين مراكز تعلم لمدارس المنطقةاألولتوريدالتجهيزاتالقصيمتأمين مراكز تعلم لمدارس المنطقة10

تأمين كساوي لطالب معهد النور ومعهد األملاألولتأمينالتربية الخاصةالقصيمتأمين كساوي لطالب معهد النور ومعهد األمل11

غسيل وكي مالبس و مفارش طالب معهد النور ومعهد األملاألولتأمينالتربية الخاصةالقصيمغسيل وكي مالبس و مفارش طالب معهد النور ومعهد األمل12

تأمين أجهزة وأدوات أمن وسالمةالثانيتوريداألمن والسالمةالقصيمتأمين أجهزة وأدوات أمن وسالمة13

تأمين محروقات وسائل النقلاألولشرائحالخدمات العامةالقصيمتأمين محروقات وسائل النقل14

تأمين قطع غيار وسائل النقلاألولتأمينالخدمات العامةالقصيمتأمين قطع غيار وسائل النقل15

صيانة ونظافة المباني اإلداريةاألولعقودالخدمات العامةالقصيمصيانة ونظافة المباني اإلدارية16

تأمين مستلزمات الصيانة والنظافةاألولتوريدالخدمات العامةالقصيمتأمين مستلزمات الصيانة والنظافة17

تأمين مواد ومستلزمات النظافةالثالثتوريدالخدمات العامةالقصيمتأمين مواد ومستلزمات النظافة18

منافسة اعداد وتصميم كراسات المواصفات إلنشاء وتطوير الشبكات في مباني اإلدارة العامةاألولتوريداتتقنية المعلوماتالقصيممنافسة اعداد وتصميم كراسات المواصفات إلنشاء وتطوير الشبكات في مباني اإلدارة العامة19

تأسيس وترقية شبكات مباني إدارة التعليماألولتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتأسيس وترقية شبكات مباني إدارة التعليم20

استضافة موقع اإلدارة االلكترونياألولتعامالت الكترونيةتقنية المعلوماتالقصيماستضافة موقع اإلدارة االلكتروني21

تأسيس شبكات مصغرة بمدارس المنطقة الثانيتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتأسيس شبكات مصغرة بمدارس المنطقة 22
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صيانة ونقل معامل الحاسب االلي ودوائر االتصالالثانيصيانةتقنية المعلوماتالقصيمصيانة ونقل معامل الحاسب االلي ودوائر االتصال23

صيانة وترقية أجهزة معامل الحاسب االلي الثانيصيانةتقنية المعلوماتالقصيمصيانة وترقية أجهزة معامل الحاسب االلي 24

تامين قطع غيار حاسب الي وشبكات الثانيتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتامين قطع غيار حاسب الي وشبكات 25

تأمين احبار طابعاتالثانيتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتأمين احبار طابعات26

تأسيس وترقية شبكات مباني مكاتب التعليمالثالثتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتأسيس وترقية شبكات مباني مكاتب التعليم27

SMSتامين رسائل الثالثتعامالت الكترونيةتقنية المعلوماتالقصيمSMSتامين رسائل 28

تامين مستلزمات تقنيةالثالثتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتامين مستلزمات تقنية29

تأمين أجهزة حاسب الي مكتبي وملحقاتهاالرابعتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتأمين أجهزة حاسب الي مكتبي وملحقاتها30

تامين مستلزمات قاعات اجتماعاتالرابعتوريداتتقنية المعلوماتالقصيمتامين مستلزمات قاعات اجتماعات31

تأمين احتياج مسابقة موهوباألول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج مسابقة موهوب32

تأمين احتياج مسابقة بيبراساألول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج مسابقة بيبراس33

تأمين احتياج مسابقة كانجارواألول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج مسابقة كانجارو34

WROتأمين احتياج األولمبياد العالمي للربورت األول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمWROتأمين احتياج األولمبياد العالمي للربورت 35

(الفيرست ليغو)تأمين احتياج مسابقة الربوت األول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيم(الفيرست ليغو)تأمين احتياج مسابقة الربوت 36

تأمين احتياج أسبوع الفضاء األول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج أسبوع الفضاء 37

تأمين احتياج أسبوع الكيماءاألول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج أسبوع الكيماء38

تأمين احتياج اليوم الوطنياألول والثانياحتفال وبرامجالنشاطالقصيمتأمين احتياج اليوم الوطني39

تأمين احتياج يوم التأسيساألول والثانياحتفال وبرامجالنشاطالقصيمتأمين احتياج يوم التأسيس40

تأمين احتياج يوم البيعةاألول والثانياحتفال وبرامجالنشاطالقصيمتأمين احتياج يوم البيعة41

تأمين احتياج برنامج حدد مساركاألولشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج برنامج حدد مسارك42

تأمين احتياج برنامج نزاهةاألول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج برنامج نزاهة43

تأمين احتياج برنامج ريالياألول والثانيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج برنامج ريالي44

تأمين احتياج برنامج رياديالثاني والثالثشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج برنامج ريادي45

تأمين احتياج برنامج الطالب المدربعام دراسيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج برنامج الطالب المدرب46



تأمين احتياج المدرب الصغيرعام دراسيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج المدرب الصغير47

تأمين احتياج برنامج مجاالت العمل التطوعي في المرحلة الثانويةعام دراسيشراء مباشرالنشاطالقصيمتأمين احتياج برنامج مجاالت العمل التطوعي في المرحلة الثانوية48

تأمين احتياج بطولة تنس الطاولةالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج بطولة تنس الطاولة49

تأمين احتياج وزنك مثاليالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج وزنك مثالي50

تأمين احتياج بطولة البادلالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج بطولة البادل51

تأمين احتياج سداسية كرة القدمالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج سداسية كرة القدم52

تأمين احتياج بطولة الكارتيةالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج بطولة الكارتية53

تأمين احتياج بطولة التايكواندوالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج بطولة التايكواندو54

تأمين احتياج بطولة الجمبازالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج بطولة الجمباز55

تأمين احتياج المالبس الكشفيةالثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج المالبس الكشفية56

تأمين احتياج مبادرة جداريات فنية الثاني والثالثمشترياتالنشاطالقصيمتأمين احتياج مبادرة جداريات فنية 57

تركيب أبواب إلكترونية لمباني اإلدارة العامة األولتوريد وتركيباألمن والسالمةالقصيمتركيب أبواب إلكترونية لمباني اإلدارة العامة 58

فك ونقل وتركيب كمرات مدارساألولفك ونقل وتركيباألمن والسالمةالقصيمفك ونقل وتركيب كمرات مدارس59

تأمين الحراسات األمنية للمباني اإلدارية لتعليم القصيماألولتأميناألمن والسالمةالقصيمتأمين الحراسات األمنية للمباني اإلدارية لتعليم القصيم60

تأهيل ثانوية الملك عبد العزيز بحي الفايزية ببريدةاألولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل ثانوية الملك عبد العزيز بحي الفايزية ببريدة61

صيانة مدرسة عقبة بن عامر االبتدائية بالبصراألولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة مدرسة عقبة بن عامر االبتدائية بالبصر62

تأهيل مبنى االبتدائية األولى بالقرين للطفولة المبكرةاألولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل مبنى االبتدائية األولى بالقرين للطفولة المبكرة63

تأهيل مبنى االبتعاثاألولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل مبنى االبتعاث64

(المجموعة السادسة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم األولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيم(المجموعة السادسة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم 65

(المجموعة السابعة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم األولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيم(المجموعة السابعة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم 66

تغيير وصيانة لوحات مسميات مجموعة مدارساألولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمتغيير وصيانة لوحات مسميات مجموعة مدارس67

تأهيل مجموعة أسوار المجموعة الثالثةالثالثاضافاتالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل مجموعة أسوار المجموعة الثالثة68

تأهيل مدارس الطفولة المبكرةالثانيتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل مدارس الطفولة المبكرة69

(المجموعة الثامنة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم الثانيصيانةالتشغيل والصيانةالقصيم(المجموعة الثامنة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم 70



(المجموعة التاسعة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم الثانيصيانةالتشغيل والصيانةالقصيم(المجموعة التاسعة)صيانة مجموعة مدارس بمنطقة القصيم 71

صيانة دورات مياه عدد من المدارس بالبدائع+ صيانة مبنى المدرسة االبتدائية األولى للبنات بالبدائع األولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة دورات مياه عدد من المدارس بالبدائع+ صيانة مبنى المدرسة االبتدائية األولى للبنات بالبدائع 72

صيانة مبنى مدرسة عثمان بن عفان االبتدائية بنين بالبدائعاألولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة مبنى مدرسة عثمان بن عفان االبتدائية بنين بالبدائع73

صيانة مبنى مدرسة أنس بن النضر االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدائعاألولصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة مبنى مدرسة أنس بن النضر االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالبدائع74

صيانة وإنشاء مظالت لمجموعة مدارس بالقصيمالثالثصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة وإنشاء مظالت لمجموعة مدارس بالقصيم75

صيانة وإنشاء مالعب رياضية لمجموعة مدارس بالقصيمالثانيصيانةالتشغيل والصيانةالقصيمصيانة وإنشاء مالعب رياضية لمجموعة مدارس بالقصيم76

(القسم النسائي)تأهيل مبنى اإلدارة األولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيم(القسم النسائي)تأهيل مبنى اإلدارة 77

(مبنى كليات الشريعة سابقا )تأهيل المجمع التعليمي بحي الصفراء الثانيتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيم(مبنى كليات الشريعة سابقا )تأهيل المجمع التعليمي بحي الصفراء 78

(مبنى كلية االقتصاد والتصميم )تأهيل المجمع التعليمي بالفايزية األولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيم(مبنى كلية االقتصاد والتصميم )تأهيل المجمع التعليمي بالفايزية 79

(كلية التأهيل سابقا)تأهيل المجمع التعليمي بالمنتزةالثالثتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيم(كلية التأهيل سابقا)تأهيل المجمع التعليمي بالمنتزة80

 (بنات)تأهيل مكتب شمال بريدة األولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيم (بنات)تأهيل مكتب شمال بريدة 81

تأهيل مبنى إبتدائية ابن ماجهاألولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل مبنى إبتدائية ابن ماجه82

تأهيل مبنى إبتدائية سهل بن الربيعاألولتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمتأهيل مبنى إبتدائية سهل بن الربيع83

ثأهيل مبنى ابن تيمية الثانيتأهيلالتشغيل والصيانةالقصيمثأهيل مبنى ابن تيمية 84

استكمال إنشاء إبتدائية ومتوسطة الماوردياألولإستكمال إنشاءالتشغيل والصيانةالقصيماستكمال إنشاء إبتدائية ومتوسطة الماوردي85

استكمال إنشاء إبتدائية ومتوسطة أبان السعوديةاألولإستكمال إنشاءالتشغيل والصيانةالقصيماستكمال إنشاء إبتدائية ومتوسطة أبان السعودية86


