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يات عمالل ل التخطيط المسبق م2020 لعام والمشــتر  

 

 

 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

 اتفاقية اطارية -

 

عقود اشراف 
 التنفيذ

 

مختلف مناطق 
المملكة حسب 

 االحتياج

دعوات خاصة  -

 لمكاتب استشارية

فريق هندسي  -

اف  لإلشر

 

مختلف مناطق  عقود انشائية
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)

منافسة تامين 
المنتجات 

الغذائية الخالية 
من الجلوتين 

لمرضى حساسية 
 القمح

منافسة تامين 
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
 
 
 
 

 

اعداد  –مسح 
 -تقييم –التقارير 

اعداد التصاميم 
 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



  

 

 الممـلـكـة الـعـربيـة السـعـوديـة     

  وزارة الـصـحـة             

 للعقود والمشترياتاالدارة العامة   

 إدارة التخطيط والجودة         

اإلدارة العامة لمتابعة 
 الممتلكات

برنامج حصر 
وتوثيق ممتلكات 

 وزارة الصحة

ديوان الوزارة 
 والمناطق

  منافسة عامة

الوكيل المساعد 
المساندةللخدمات   

اإلدارة العامة (
 )للبنية التحتية

 منافسة عامة  عسي   مستشفى سراة عبيدة

 

 عسي   مستشفى تثليث العام

  منافسة عامة

 الباحة  مستشفى امللك فهد بالباحة

افسة عامة من   

 الرياض مستشفى االميان العام

 نعم منافسة عامة

 عسي   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

 االحساء  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

 عسي   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 (

 عسي   مستشفى سرة عبيدة

 
 منافسة عامة

 نعم

تثليث العام  مستشفى  

 عسي  

 
 منافسة عامة

 نعم

امللك فهد بالباحة  مستشفى  

 الباحة 

 
 منافسة عامة

 نعم

اإلميان  العام  مستشفى  

 الرياض

 
 منافسة عامة

 نعم

بالسمر العام مستشفى  

 عسي  

 
 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

 

 

وريد وتركيب وصيانة أنظمة عمليات ت

النقل االسعايف ملناطق احلج )مكة املكرمة، 

 جدة، الطائف( املشاعر املقدسة، املدينة املنورة،

مكة 
والمشاعر 
المقدسة 
والمدينة 
وجدة 
 والطائف

 
 

 منافسة عامة

 

( 11تشغيل وصيانة احلاسب األلي يف )

( مركز صحي باملنطقة 34مستشفى و)

 الوسطى

ديوان 
 الوزارة 

 
 منافسة عامة

 

 

( 20تشغيل وصيانة احلاسب األلي يف )

باملنطقة ( مركز صحي 51مستشفى و)

 والشماليةالشرقية 

ديوان 
 الوزارة 

 
 منافسة عامة

 

( 28تشغيل وصيانة احلاسب األلي يف )

باملنطقة ( مركز صحي 65مستشفى و)

 الغربية واجلنوبية 

ديوان 
 الوزارة 

 
 منافسة عامة
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اإلدارة العامة للحج 

 والعمرة

 

 حمروقات لسيارات الفرق و وحدات اللجان

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 تامني حمروقات لسيارات اللجان التحضريية

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

( تذكرة لقطار احلرمني 3000عدد )

 ذهاب وعودة لنقل املنتدبني اىل املشاعر 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

اء مباشر    شر

مستشفى منى  –جتهيز سكن املعصم 

–جممع الدوائر احلكومية بالعوالي  -الطوارئ
 مثلث عرفات

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 ( شرحية برافو730عدد)

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

اء مباشر    شر

(ورش عمل يف مكة املكرمة و 4إقامة عدد)

 املدينة املنورة و الرياض

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

تدريب املمارسني الصحني على إدارة خماطر 

 الصحة العامة

 مكة
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 تدريب فرق االستجابة لطوارئ الصحة العامة 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 تدريب التواصل باملخاطر و تفاعل اجملتمع

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

تنفيذ دورات تدريبية متخصصة اللوائح 

 الصحة و املنافذ

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

مشروع )تنفيذ فرضية االستجابة الصحية 

للطوارئ النووية و اإلشعاعية و تامني 

مستلزماتها ( مبدينة امللك عبداهلل الطبية 

مبكة املكرمة وتامني مستلزماتها خالل 

 موسم احلج

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

ورشة عمل جلميع مدراء املستشفيات 

املقدسة )برنامج تدرييب متكامل باملشاعر 

 لقيادات املستشفيات (

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

حجز مبلغ لقاء جتهيز مراكز املراقبة 

 الصحية باملنافذ ماعدا ميناء ومطار جدة 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة
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( جهاز تنظيم صفوف 110تامني عدد)

االنتظار بالعيادات اخلارجية واملراكز 

 الصحية داخل املشاعر املقدسة 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

جلسة غسيل كلوي ألجهزة نكست  500

 استيج 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

( ثالجة خمصصة دوية يف 50تامني عدد)

عدد من املستشفيات واملراكز الصحية 

 باملشاعر 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

( ثالجة حبجم صغري 25تأمني عدد)

خمصصة حلفظ أدوية 

neuromuscular blocking 
agents  يف الصيدلية الداخلية و العناية

الرئوي املركزة وغرفة اإلنعاش القليب 

 ملستشفيات املشاعر

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 مسرعة االبتكار الصحي يف احلج

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 االبتكار الصحي باحلج 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 تطوير عمليات قافلة احلج

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 جائزة ابطال الصحة 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

سلفة اعمال اإلدارة طوال العام ملومسي احلج 

 والعمرة

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 مبادرة توزيعات للمنتدبني مبطار جدة

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

جتهيزات ومستلزمات اللجنة مبقر اإلدارة 

 العامة للحج والعمرة بالرياض ومكة 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

مبادرة معايدات احلجاج املنومني باملشاعر 

 املقدسة من قبل معالي الوزير 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة
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جتهيز مقر اللجنة مبكة من اثاث ومستلزمات 

 مكتبية

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

توريد وتركيب و تشغيل أجهزة احلاسب 

األلي ومستلزماتها والطرفيات )أجهزة 

أجهزة  -أجهزة ماسح ضوئي–طابعات 

 خدمات ذاتية....(ملناطق احلج والعمرة

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

لسيارات  بند خمصص)للصيانة املكانيكية

 اإلسعاف(

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 ( بطاقة فرز طيب50.000تامني عدد)

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 ( جهاز قارئ باركود5تامني عدد)

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

( بدلة خاصة بالتاطهري 150تامني عدد)

( بدلة تدريب التطهري 200+ ) الكميائي

 الكميائي

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 ( سكوتر دباب30عدد )

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 عمل إضايف طوال العام ملومسي احلج والعمرة

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

خارج دوام مبنافذ الدخول املختلفة وبرنامج 

 الصحية الدولية ملوسم العمرةاللوائح 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 تعاقد اللوكم لقوى الزائرة

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

مشروع تغطية إجنازات املنتدبني ونقل 

 احلدث

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 مشروع حفل املعايدة 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

مشروع الفعاليات الرتفيهية قبل وصول 

 احلجاج

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة



  

 

 الممـلـكـة الـعـربيـة السـعـوديـة     

  وزارة الـصـحـة             

 للعقود والمشترياتاالدارة العامة   

 إدارة التخطيط والجودة         

        
    
 

 إعالنات الطرق واملطارات 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

 جتهيز املركز اإلعالمي

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

جتهيز منطقة اللقائات التلفزيونية مبشعر 

 عرفات 

مكة 
والمشاعر 
 المقدسة

  منافسة عامة

الوكالة املساعدة 

للخدمات الطبية 

 املساندة

 جتهيز ثالجة املوتى باملناطق 

 
كافة 
 المناطق

 
 منافسة عامة

 
 نعم

   

  

 

 

 

 

  


