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م2020 لعام والمشــتريات عمالألل التخطيط المسبق  

 

 

 نبذة عن المشاريع
 

نوعية األعمال 
 والمشتريات 

 مكان التنفيذ
 

 االرتباط المالي أسلوب الطرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوكالة المساعدة للشؤون 
 الهندسية

اإلدارة العامة للخدمات )
 (الهندسية

دعوات خاصة  - ديوان الوزارة عقود تصميم

 لمكاتب استشارية

+ بنود تعاقدية  -

 نطاق عمل

 
 
 

عقود خدمات 
التصميم 
 الهندسي

دعوات خاصة  - ديوان الوزارة

 لمكاتب استشارية

 طاريةإاتفاقية  -

 

شراف إعقود 
 التنفيذ

 

مختلف مناطق 
المملكة حسب 

 االحتياج

دعوات خاصة  -

 لمكاتب استشارية

فريق هندسي  -

 لإلشراف

 

نشائيةإعقود  مختلف مناطق  
المملكة حسب 

 االحتياج

+ منافسة عامة  -

 تأهيل مسبق

 بنود تعاقدية -

 

عقود التطوير 
 اإلنشائي

مختلف مناطق 
المملكة حسب 

 االحتياج

+ منافسة عامة  -

 تأهيل مسبق

 بنود تعاقدية -

 

 
 
وكالة المساعدة للخدمات 

 الطبية المساعدة
 (اإلدارة العامة للتغذية)

مين أمنافسة ت
المنتجات 

الغذائية الخالية 
من الجلوتين 

لمرضى حساسية 
 القمح

مين تأمنافسة 
المنتجات الغذائية 

الخالية من 
الجلوتين لمرضى 

 حساسية القمح

منافسة تامين المنتجات 
الغذائية الخالية من 
الجلوتين لمرضى 

 حساسية القمح

 
 
 نعم
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الوكالة المساعدة للخدمات 

 المساندة
)اإلدارة العامة لألمن 

 والسالمة(

 
 
 
 
توريد  -تصميم  

 -تركيب   –
اجراء 

االختبارات 
 –الالزمة 
 التشغيل

 
 
 
 
 

جميع مناطق 
 المملكة

 
 
 
 
 

 منافسة عامة
 
 
 
 

 

عداد إ –مسح 
 -تقييم –التقارير 

عداد التصاميم إ
 والمخططات

مناطق جميع 
 المملكة

  منافسة عامة

اعتماد السير 
 -الذاتية للمدربين
توفير أدوات 

تنفيذ  -التدريب 
الدورات 
 –التدريبية 

تسليم الشهادات 
 للمتدربين

 

جميع مناطق 
 المملكة

  منافسة عامة

 
 

 اإلدارة العامة لإلسكان

تأثيث إسكان 
مستشفيات 

مناطق المملكة 
 والمحافظات

ديوان الوزارة 
والمناطق 
 والمحافظات

  منافسة عامة

إحالل وترميم 
إسكان 

مستشفيات 
مناطق المملكة 

 والمحافظات

المناطق 
 والمحافظات

  منافسة عامة
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اإلدارة العامة لمتابعة 
 الممتلكات

برنامج حصر 
وتوثيق ممتلكات 

 وزارة الصحة

ديوان الوزارة 
 والمناطق

  منافسة عامة

الوكيل المساعد 
المساندةللخدمات   

اإلدارة العامة (
 )للبنية التحتية

 منافسة عامة  عسير مستشفى سراة عبيدة
 

 عسير مستشفى تثليث العام

  منافسة عامة

 الباحة  مستشفى امللك فهد بالباحة

افسة عامة من   

 الرياض مستشفى اإلميان العام

 نعم منافسة عامة

 عسير مستشفى بللسمر العام

  منافسة عامة

 نجران  مستشفى شرورة العام

  منافسة عامة

مستشفى امللك خالد باجملمعة مبنطقة 

 الرياض
 الرياض 

 نعم منافسة عامة

مستشفى امللك عبداهلل ببيشة )املرحلة 

 الثانية(
 بيشة 

  منافسة عامة

 مستشفى األفالج العام  

 )املرحلة الثانية(
 الرياض 

  منافسة عامة

 الجوف  العام )املرحلة الثانية(مستشفى القريات 

  منافسة عامة

توريد وتركيب األبواب املقاومة للحريق  

 ملستشفيات اململكة

  
  
  
  

  منافسة عامة

واختبار  وتشغيل املولدات  توريد وتركيب

  الكهربائية يف مستشفيات

  منافسة عامة

واختبار  وتشغيل املولدات  توريد وتركيب

  املتنقلة 

  منافسة عامة
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إحالل وتـوريـد وتركيب وتشغيل املصاعد 

  الكهربائية

  منافسة عامة

توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة  

 الغازات الطبية يف مستشفيات
 

  منافسة عامة

إعادة تأهيل وتطويرنظام  تكييف اهلواء 

املركزي وملحقاته ملستشفى األمري حممد بن 

 ناصر جبازان
 

عامةمنافسة    

توريد وتركيب وتشغيل حموالت 

كهربائية ملستشفى سراة عبيدة العام 

مبنطقة عسري ومستشفى النعريية العام  

ولوحات كهربائية ملستشفى القريات العام يف 

 اجلوف

 

  منافسة عامة

 حساء األ مستشفى الوالدة واألطفال باإلحساء

  منافسة عامة

 الرياض بالرياضمستشفى األمل والصحة النفسية  

  منافسة عامة

 الرياض مستشفى عفيف العام  بالرياض

 نعم منافسة عامة

 الرياض مستشفى رماح العام  بالرياض

 نعم منافسة عامة

 القصيم مستشفى الوالدة واألطفال بالقصيم

  منافسة عامة

 المدينة مستشفى امليقات العام باملدينة املنورة

 نعم منافسة عامة

   مستشفى ابن سينا  )نقاهة(

 نعم منافسة عامة

 مكة  مستشفى الصحة النفسية مبكة املكرمة

  منافسة عامة

 عسير  مستشفى اجملاردة العام

 نعم منافسة عامة
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 مستشفى النور التخصصى مبكة املكرمة
مكة 

 المكرمة 

 نعم منافسة عامة

 الطائف مستشفى الصحة النفسية بالطائف

عامةمنافسة   نعم 

 جدة  مستشفى الثغر العام جبدة

 منافسة عامة
 
 

 نعم

الوكالة املساعدة 

 للخدمات املساندة 

)اإلدارة العامة 

 للصيانة (

 عسير مستشفى سرة عبيدة
 

 منافسة عامة
 نعم

تثليث العام  مستشفى  

 عسير
 

 منافسة عامة
 نعم

امللك فهد بالباحة  مستشفى  

 الباحة 
 

 منافسة عامة
 نعم

اإلميان  العام  مستشفى  

 الرياض
 

 منافسة عامة
 نعم

بللسمر العام مستشفى  

 عسير 
 

 منافسة عامة
 نعم

 العام  ةشرور مستشفى

 نجران 
 

 منافسة عامة
 نعم

امللك خالد باجملمعة  مستشفى  

 الرياض
 

 منافسة عامة
 نعم

امللك عبداهلل  ببيشة )املرحلة  مستشفى

 بيشة الثانية (
 
 عامةمنافسة 

 نعم

األفالج العام )املرحلة الثانية ( مستشفى  

 الرياض
 

 منافسة عامة
 نعم

القريات العام )املرحلة الثانية ( مستشفى  

 الجوف
 

 منافسة عامة
 نعم

توريد وتركيب األبواب املقاومة للحريق  

 ملستشفيات اململكة 

كافة 

 المناطق 

 
 منافسة عامة
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توريد وتركيب واختبار وتشغيل املولدات 

 الكهربائية يف املستشفيات 

كافة 

 المناطق

 
 منافسة عامة

 نعم

توريد وتركيب واختبار وتشغيل املولدات 

 املتنقلة 

كافة 

 المناطق

 
 منافسة عامة

 

إحالل وتوريد وتركيب  وتشغيل املصاعد  

 الكهربائية

كافة 

 المناطق

 
 منافسة عامة

 

توريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة 

 الغاز الطبية يف املستشفيات 

كافة 

 المناطق

 
 منافسة عامة

 نعم

إعادة تأهيل وتطوير نظام تكيف اهلواء 

املركزي وملحقاته ملستشفى األمري حممد بن 

 ناصر جبازان  

 جازان

 
 منافسة عامة

 نعم

توريد وتركيب  وتشغيل حموالت 

كهربائية ملستشفى سراة عبيدة العام 

مبنطقة عسري ومستشفى النعريية العام 

ولوحات كهربائية ملستشفى القريات العام 

 باجلوف 

حسب 

المواقع 

 الموضحة

 
 منافسة عامة

 نعم

 الرياض مستشفى األمل والصحة النفسية 
 

 منافسة عامة
 

 نعم

وكالة الصحة 

 اإللكرتونية

 

تشغيل وصيانة البنية التحتية لتقنية 

املعلومات واالتصاالت بديوان الوزارة 

 ومديريات الشئون الصحية

ديوان 

الوزارة 

 والمديريات

+ منافسة عامة 
 تأهيل مسبق

 ال

وريد وتركيب وصيانة أنظمة عمليات ت

النقل االسعايف ملناطق احلج )مكة املكرمة، 

املدينة املنورة، جدة، املشاعر املقدسة، 

 الطائف(

مكة 

والمشاعر 

المقدسة 

والمدينة 

وجدة 

 والطائف

+ منافسة عامة 
 تأهيل مسبق

 ال

( 11لي يف )تشغيل وصيانة احلاسب اآل

( مركز صحي باملنطقة 34مستشفى و)

 الوسطى

ديوان 

 الوزارة 
+ منافسة عامة 

 تأهيل مسبق
 ال

( 20لي يف )تشغيل وصيانة احلاسب اآل

باملنطقة ( مركز صحي 51مستشفى و)

 الشرقية والشمالية

ديوان 

 الوزارة 
+ منافسة عامة 

 تأهيل مسبق
 ال
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( 28لي يف )تشغيل وصيانة احلاسب اآل

باملنطقة ( مركز صحي 65مستشفى و)

 الغربية واجلنوبية 

ديوان 

 الوزارة 
+ منافسة عامة 

 تأهيل مسبق
تم طرحها في )ال

 (منصة اعتماد

منة لكرتونية اآلتطوير اخلدمات اإلمشروع 

 .لوزارة الصحة املرحلة الثالثة

ديوان 

 الوزارة
 

+ منافسة عامة 
 تأهيل مسبق

تم طرحها في )نعم 

 (منصة اعتماد

ديوان  جتديد وتأمني رخص وبرامج مايكروسوفت

 الوزارة
 

+ منافسة عامة 
 تأهيل مسبق

تم طرحها في )نعم

 (منصة اعتماد

  مشروع تطوير خوادم الربيد اإللكرتوني 

(Microsoft Exchange) 

ديوان 

 الوزارة
 ال منافسة عامة 

ديوان  إىل السحابة (موارد)نقل نظام 

 الوزارة
+ منافسة عامة 
 تأهيل مسبق

 ال


