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 نبذة عن المشاريع
 

نوعية األعمال 
 والمشتريات 

 مكان التنفيذ
 

 االرتباط المالي أسلوب الطرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الوكالة المساعدة للشؤون 
 الهندسية

اإلدارة العامة للخدمات )
 (الهندسية

التصاميم  إعداد عقد
 لتأهيل مستشفى عرقة

دعوات خاصة  - الرياض

 لمكاتب استشارية

+ بنود تعاقدية  -

 نطاق عمل

 
 

 نعم

عداد التصاميم إعقد 
إلنشاء برج الطوارئ 
بمستشفى الملك فهد 

 بالمدينه المنورة

دعوات خاصة  - المدينة المنورة

 لمكاتب استشارية

 طاريةإاتفاقية  -

 نعم

نشاء إاستكمال  
يث للمستشفى ا
 العام

 ال منافسة عامة  الليث

نشاء استكمال  إ
 مستشفى المخواه

 ال منافسة عامة  المخواه

تطوير المراكز 
 الصحية 

مختلف مناطق 
 المملكة 

 ال منافسة عامة 

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 أمنافسة ت
المنتجات الغذائية 

الخالية من 
الجلوتين لمرضى 

 حساسية القمح

مين المنتجات أمنافسة ت
الغذائية الخالية من 
الجلوتين لمرضى 

 حساسية القمح

 
 
 نعم
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 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

اإلدارة العامة لمتابعة 
 الممتلكات

برنامج حصر 
وتوثيق ممتلكات 

 وزارة الصحة

ديوان الوزارة 
 والمناطق

  منافسة عامة

الوكيل المساعد 
 للخدمات المساندة

اإلدارة العامة (
 )للبنية التحتية

 منافسة عامة  عسير مستشفى سراة عبيدة

 املنافسة إعادة طرح

 عسير مستشفى تثليث العام

 املنافسة إعادة طرح منافسة عامة

 عسير مستشفى بللسمر العام

 املنافسة إعادة طرح منافسة عامة

 نجران  مستشفى شرورة العام

 املنافسة إعادة طرح منافسة عامة

 الجوف  مستشفى القريات العام )املرحلة الثانية(

 املنافسة إعادة طرح منافسة عامة

وكالة الصحة 

 اإللكرتونية

 

تشغيل وصيانة البنية التحتية لتقنية 

املعلومات واالتصاالت بديوان الوزارة 

 ون الصحيةؤومديريات الش

ديوان 

الوزارة 

 والمديريات

تأهيل + منافسة عامة 

 مسبق
 ال

وريد وتركيب وصيانة أنظمة عمليات ت

سعايف ملناطق احلج )مكة املكرمة، النقل اإل

 املقدسة، املدينة املنورة، جدة، الطائف(املشاعر 

مكة 

والمشاعر 

المقدسة 

والمدينة 

وجدة 

 والطائف

تأهيل + منافسة عامة 

 مسبق
 ال
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منة لكرتونية اآلمشروع تطوير اخلدمات اإل

 .لوزارة الصحة املرحلة الثالثة

ديوان 

 الوزارة
 

تأهيل + منافسة عامة 

 مسبق

  ال

ديوان  مايكروسوفتجتديد وتأمني رخص وبرامج 

 الوزارة
 

تأهيل + منافسة عامة 

 مسبق

 نعم

  مشروع تطوير خوادم الربيد اإللكرتوني 

(Microsoft Exchange) 

ديوان 

 الوزارة
 ال منافسة عامة 

ديوان  نقل نظام موارد إىل السحابة

 الوزارة
تأهيل + منافسة عامة 

 مسبق
 ال


