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 زياايزي املشاريع املعتمدة مب
 هـ0241/0240

 ) بآالف الرياالت(
 مالحظات التكاليف السعة السريرية المنطقة/المحافظة اسم المشروع م
تم الرفع السعة السريرية إلى  012.222 022 الباحة إنشاء مستشفى بلجرشي  .1

سرير بميزانية  022
 هـ1200/1201

إنشاء مستشفى الملك عبدالعزيز   .0
 بسكاكا

تم الرفع السعة السريرية إلى  001.012 022 الجوف
بميزانية  سرير 022

 هـ1200/1201

  122.222 122 المدينة المنورة إنشا مستشفى ينبع  .3
  02.022 02 عسير إنشاء مستشفى الفرشة   .2
  02.022 02 الطائف إنشاء مستشفى المويه   .0
  02.022 02 جازان إنشاء مستشفى بني مالك   .1
  02.022 02 نجران ستشفى بدر الجنوب إنشاء م  .7
  02.022 02 الشرقية إنشاء مستشفى قرية العليا   .8
  02.022 02 القنفذة إنشاء مستشفى نمرة   .2
  02.022 02 القريات إنشاء مستشفى  الحديثة   .12
  02.728 02 الرياض إنشاء مستشفى البجادية   .11

 



 2 

 املشاريع املعتمدة مبزياايزي  
 هـ0240/0244

 الف الرياالت() بآ
 مالحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التكاليف السعة السريرية المنطقة/المحافظة اسم المشروع م

برنامج مكافحة نقص   .1
 المناعة المكتسبة

  02.222 - عام

إيصال التيار الكهربائي   .2
 ( مستشفى02لعدد )

  22.222 - عام

 إنشاء وتجهيز المختبر  .3
 الوطني بالرياض حيالص

  122.222 - الرياض

  00.022 02 الباحة إنشاء مستشفى العقيق   .4
  01.012 02 الطائف إنشا مستشفى ظلم   .5
  00.022 02 عسير إنشاء مستشفى المضة   .6
  01.202 02 جازان إنشاء مستشفى الخوبة   .7
سرير  022ى تم الرفع السعة السريرية إل 23.108 122 الجوف إنشا مستشفى طبرجل   .8

 1208/1202بميزانية 
سرير  022تم الرفع السعة السريرية إلى  121.221 122 الحدود الشمالية إنشاء مستشفى طريف  .2

 1208/1202بميزانية 
  121.231 022 الرياض إنشاء مستشفى القويعية  .12
  03.712 02 نجران إنشاء مستشفى يدمه  .11
 حفر الباطن  الرقعيإنشاء مستشفى   .10

02 27.022 
تغيير مسماه إلى مستشفى الوالدة تم 

سرير  102ورفع السعة إلى  لواألطفا
 1200/1201بميزانية 

إنشاء مستشفى رأس   .13
 تنورة

  10.222 02 الشرقية

  33.232 02 مةمكة المكر  إنشاء مستشفى خليص  .12
إنشاء مستشفى ينبع   .10

 النخل
  00.022 02 المدينة المنورة

  01.022 02 يمالقص إنشاء مستشفى األسياح  .11
  122.233 122 تبوك إنشاء مستشفى الوجه  .17
  00.022 02 عسير إنشاء مستشفى باللحمر  .18
  30.302 02 القنفذة إنشاء مستشفى ثريبان  .12
إنشاء مستشفى   .02

 العيساوية
 القريات

02 00.022 
 

  01.202 02 جازان إنشاء مستشفى الريث  .01
 البهيمإنشاء مستشفى   .00

 ببيشة
 10.222 02 بيشة

  إلى  مستشفى وادي ترجتم تغيير مسماه  
 هـ1200/1201بميزانية 
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 مالحظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات التكاليف السعة السريرية المنطقة/المحافظة اسم المشروع م
  33.202 02 حائل إنشاء مستشفى الشنان  .03
  33.202 02 الباحة إنشاء مستشفى المندق  .02
  01.022 02 االحساء إنشاء مستشفى سلوي  .00
  01.022 02 الشرقية إنشاء مستشفى السعيرة  .01
إنشاء مستشفى قياء   .07

 بالحارث
  30.222 02 الطائف

  00.022 02 المدينة المنورة إنشاء مستشفى أبوراكة  .08
  03.722 02 الجوف إنشاء مستشفى صوير  .02
  00.022 02 الرياض إنشاء مستشفى ضرما  .32
  00.022 02 المدينة المنورة إنشا مستشفى الحمنة  .31
  10.222 02 عسير إنشاء مستشفى الحرجة  .30
  01.202 02 جازان إنشاء مستشفى ضمد  .33
  30.122 02 حائل إنشاء مستشفى الغزالة  .32
  10.222 02 المدينة المنورة إنشاء مستشفى الحسو  .30
  10.222 02 تبوك إنشاء مستشفى شواق  .31
  02.722 02 نجران إنشاء مستشفى ثار  .37
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 املشاريع املعتمدة مبزياايزي 
 هـ0244/0241

 ) بآالف الرياالت(
 مالحظــــات التكاليف ة السريريةالسع المنطقة/المحافظة اسم  المشروع م
إنشاء مركز طبي للطوارئ   .1

 بمنى بالمشاعر المقدسة
  12.222 - مكة المكرمة

إنشاء مركز تشخيص ووالدة   .0
 بمركز وادي سهول بالمجاردة

  0.222 - عسير

إنشاء مستشفى الوالدة   .3
 واألطفال بالدمام

  322.222 222 الشرقية

 جازان الحمياتمستشفى إنشاء   .2
022 100.222 

ليصبح تم تغيير مسماه 
مستشفى األمير محمد ناصر 

 هـ1232/1230بميزانية 
إنشاء مستشفى الصحة   .0

 النفسية بالقريات
  122.022 102 القريات
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 املشاريع املعتمدة مبزياايزي 
 هـ0241/0242

 ) بآالف الرياالت(
 حظاتمال التكاليف السعة السريرية المنطقة/المحافظة اسم  المشروع م
 022تم الرفع السعة السريرية إلى  172.222 322 جده إنشاء مستشفى شمال جده  .1

 هـ1232/1231سرير بميزانية 
 022تم الرفع السعة السريرية إلى  172.222 322 تبوك إنشاء مستشفى الملك فهد   .0

 1230/1233سرير بميزانية 
إنشاء مستشفى النساء والوالدة في   .3

 عرعر
  70.222 022 ةالحدود الشمالي

 022تم الرفع السعة السريرية إلى  172.222 322 حائل إنشاء مستشفى حائل العام  .2
 هـ1200/1201سرير بميزانية 

 االحساء  القطيف العام إنشاء مستشفى   .0

122 22.222 

تـــــــم تغييـــــــر مســـــــاه إلـــــــى 
ن مستشـفى األميــر محمـد بــ

ــــدم فهــــد العــــام وأ مــــراض ال
الوراثيـــــــــــــــــة بميزانيـــــــــــــــــة 

1232/1231 
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 املشاريع املعتمدة مبزياايزي  
 هـ0242/0241

 ) بآالف الرياالت(
 مالحظـــــــات التكاليف السعة السريرية المنطقة/الشرقية اسم  المشروع م
إنشاء مستشفى  الصحة   .1

 النفسية بالهفوف
 االحساء

122 10.222 
تم زيادة التكاليف إلى 

بميزانية  22.132
 هـ33/1232
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 تمدة مبزياايزي املشاريع املع       
 هـ0241/0241

 ) بآالف الرياالت(

 مالحظــــــــــــــــــــــات التكاليف السعة السريرية المنطقة/المحافظة اسم المستشفى م
 الرياض إنشاء مستشفى شرق الرياض  .1

322 182.222 
مت تعددد مس اهدددتشف اه  ددد     

األادددم  تددد  ادددي   ددد ا ع م   

مبي انيددددد   سددددد م  055سدددددع  

3311/3313 

  30.222 02 الرياض اإلرطاوية )إحالل(إنشاء مستشفى   .0

  30.222 02 الرياض المزاحمية بالرياض)احالل(إنشاء مستشفى   .3

  80.222 122 القفنذة جنوب القنفذة  .2
الوالدة واألطفال بالعاصمة إنشاء مستشفى   .0

 المقدسة)احالل(
 102.032 322 مكة المكرمة

مت رفع ا هع  ا ه م م   يص ح 

 3313/3311  م س 355

مت رفع ا هع  ا ه م م   يص ح  002.22 022 جده الصحة النفسية بجده )احالل(إنشاء مستشفى   .1

 3313/3311 س م  055

  137.222 122 االحساء العمران باالحساء إنشاء مستشفى   .7
  111.222 022 حفر الباطن حفر الباطن المركزي إنشاء مستشفى   .8
سية بالمدينة الصحة النفإنشاء مستشفى   .2

 المنورة )احالل(
  132.222 022 المدينة المنورة

  31.821 02 حائل الحائط  ـ حائل إنشاء مستشفى   .12
  100.022 022 القصيم الصحة النفسية ببريدة )احالل(إنشاء مستشفى   .11
  32.231 02 القصيم النبهانية بالقصيم   .10
  112.228 122 الشمالية الحدود الصحة النفسية بعرعر)احالل(إنشاء مستشفى   .13
  082.222 322 عسير أبها العام )إحالل(إنشاء مستشفى   .12
تيماء بمنطقة إنشاء مستشفى إنشاء مستشفى   .10

 تبوك )إحالل(
 تبوك

122 22.222 
 

  30.003 02 الجوف ابوعجرم بالجوف إنشاء مستشفى   .11
الصحة النفسية بالجوف إنشاء مستشفى   .17

 )احالل(
  120.222 122 الجوف

  30.222 02 الباحة القري بالباحة إنشاء مستشفى   .18
  131.312 022 جازان الصحة النفسية بجازان )احالل(  .12

  82.222 122 جازان بيش العام بجازان )إحالل(إنشاء مستشفى   .02
تم تعديل مسماه إلنشاء  138.220 122 عسير مستشفى أحد رفيدة )إحالل( تطوير   .01

  مستشفى أحد رفيدة
  30.222 02 جازان العيدابي بجازان مستشفى إنشاء   .00
إنشاء مستشفى إنشاء مستشفى إنشاء   .03

 نجران العام )إحالل(مستشفى إنشاء مستشفى 
 
 
 

 نجران

022 111.222 
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 مالحظــــــــــــــــــــــات التكاليف السعة السريرية المنطقة/المحافظة اسم المستشفى م
 الطائف  تشفىتحويل مركز صحي أم الدوم إلى مس  .02

02 31.832 

ه إلنشاء اتم تعديل مسم
 مستشفى أم  الدوم

بميزانية 
 هـ1200/1201

 القنفذة  تحويل مركز صحي القوز بالقنفذة إلى مستشفى  .00
02 30.131 

ه إلنشاء اتم تعديل مسم
مستشفى بميزانية 

 هـ1200/1201القوز
  30.222 02 الرياض رويضة العرضإنشاء مستشفى   .01
( مركــز للســكر بالمستشــفيات مدينــة 02إنشــاء )  .07

،الملــــــك فهــــــد بالرياض الملــــــك ســــــعود الطبيــــــة
ـــــــدمام  ـــــــة المنورة،ال بجـــــــده،الملك فهـــــــد بالمدين
المركزي،عسير المركزي،الملك فهـد بجـازان،النور 

ـــــدالعزيز بمكـــــة المكرمـــــة التخصصـــــي ،الملك عب
التخصصـــــي بالطائف،الملـــــك فهـــــد التخصصـــــي 
د  بالقصــــــيم،الملك فهـــــــد بالهفوف،الملـــــــك خالـــــــ
بتبوك،الملــــك خالــــد بحائل،الملــــك خالــــد بحفـــــر 
الباطن،الملــــــــــــــك عبــــــــــــــدا  ببيشــــــــــــــة،عرعر 
ــــــــد  ــــــــك فه ــــــــد بنجران،المل ــــــــك خال المركزي،المل
الباحة،عبــــــدالرحمن الســـــــديري بالجوف،الملـــــــك 

 فيصل بالقريات،القنفذة  العام

 

 32.222 
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 املشاريع املعتمدة مبزياايزي  

 هـ0241/0241
 ) بآالف الرياالت(

 م اسم المشروع المنطقة السعة السريرية التكاليف  اتمالحظــ
المدينة المنورة إنشاء مستشفى  المدينة المنورة 500 307.013 

 التخصصي
1.  

تم رفع السعة السريرية إلى 
 بميزانيةسرير  033

4101/4101 

األمل والصحة إنشاء مستشفى  عسير 022 120.222
 إحالل النفسية في أبها

0.  

ريرية إلى تم رفع السعة الس
 بميزانيةسرير  133

4101/4100 

بمدينة الملك سعود برج الإنشاء  الرياض 322 077.222
 إحالل الطبية بالرياض

3.  

تم الرفع السعة السريرية 
سرير بميزانية  133إلى 

 هـ4111/4111

  .2 إحالل الملك فيصل إنشاء مستشفى  الطائف 322 230.201

تم رفع السعة السريرية إلى 
 يزانيةبم سرير133

4101/4101 

  .0 إحالل الخبر إنشاء مستشفى  الشرقية 122 332.222

  .1 إحالل أملج إنشاء مستشفى  تبوك 122 117.222 
تم رفع السعة السريرية إلى 

 بميزانيةسرير  033
4101/4101 

  .7 إحالل خيبر إنشاء مستشفى  المدينة المنورة 122 131.012

دة واألطفال الوالإنشاء مستشفى  الرياض 022 027.830 
 إحالل بالسيح بالخرج 

8.  

 الليث بمحافظة جده          إنشاء مستشفى  جده 122 122.222 
        إحالل

2.  

  .12 شمال الرياضإنشاء مستشفى  الرياض 322 012.222 
تم رفع السعة 

 033السريرية إلى 
 بميزانيةسرير 
410/4101 

171.222 022 
 األمير سعود بنإنشاء مستشفى  االحساء

  .11 إحالل جلوي 

  .10 شرق جدهإنشاء مستشفى  جده 322 302.170 
  .13 إحالل ضباءإنشاء مستشفى  تبوك 122 112.328 

تم رفع السعة السريرية 

 ميزانيةب سرير 133إلى 
4101/4101 

 

األمل والصحة إنشاء مستشفى  الشرقية 322 022.027
 إحالل النفسية بالدمام

12.  

تم رفع السعة السريرية 

 بميزانيةير سر 033إلى 
4101/4101 

  .10 إحالل المخواة إنشاء مستشفى  الباحة 122 171.222

تم رفع السعة السريرية 
 بميزانية سرير 133إلى 

4101/4101 

األمل والصحة إنشاء مستشفى  حائل 122 110.128
 النفسية 

11.  

  .17 ميقوع إنشاء مستشفى  الجوف 02 22.222 
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 م اسم المشروع المنطقة السعة السريرية التكاليف  اتمالحظــ
  .18 فيفا إنشاء مستشفى  جازان 02 70.222 
 

لوالدة األطفال اإنشاء مستشفى  عسير 200 180.313
 بخميس مشيط

12.  

  .02 تنومة إنشاء مستشفى  عسير 02 37.817 
  .01 حلبان إنشاء مستشفى  الرياض 02 08.022 
  .00 القوارةإنشاء مستشفى  القصيم 02 30.222 
  .03 جديدة عرعر إنشاء مستشفى  الحدود الشمالية 02 20.222 
  .02 خباش مستشفى إنشاء  نجران 02 02.222 
  .00 إحالل مبنى ديوان الوزارةإنشاء   الوزارة - 122.222 
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 مبزياايزي  األبراج الطبزي  املعتمدة
 هـ0241/0241

 ) بآالف الرياالت(
 مالحظات التكاليف السعة السريرية المنطقة اسم المشروع م
برج بمستشفى الملك فيصل بمكة   .1

 المكرمة
  012.122 022 مكة المكرمة

  21.028 022 جده طبي بمستشفى الملك فهد بجده برج   .0
برج طبي بمستشفى الوالدة واألطفال   .3

 بحائل
تم زيادة التكاليف  02.222 122 حائل

 211.172إلى 
 لاير

  172.120 022 الحدود الشمالية المركزي برج طبي بمستشفى عرعر  .2
برج طبي بمستشفى الوالدة واألطفال   .0

 برفحاء
  122.222 122 الحدود الشمالية

تم تعديله إلى  10.222 - عسير المركزي برج طبي بمستشفى عسير  .1
إنشاء وأعمال 
تطويرية وزيادة 

 23.222 التكاليف
برج طبي بمستشفى األمير عبدالرحمن   .7

 السديري بسكاكا
تم زيادة التكاليف  22.222 322 الجوف

 103.822إلى 
 لاير
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 زياايزي مباملشاريع املعتمدة 
 ـه0241/0241 

 ) بآالف الرياالت(
 مالحظات التكاليف السعة السريرية المنطقة اسم المشــروع م

 022 الرياض برج للطوارئ بمستشفى األمير سلمان  .1
 171.201  

  171.201 022 الرياض برج للطوارئ بمستشفى اإليمـــان  .0

األمل والصحة النفسية إنشاء مستشفى   .3
 بالخرج

  020.122 022 الرياض

بمستشفى النساء والوالدة  الطبي برجال  .2
 واألطفال بجده)إحالل(

  102.222 222 جده

0.  
العيون  البرج الطبي بمستشفى

 بجده)إحالل(
 جده

022 10.222  

  00.222 02 الطائف مستشفى المحانيإنشاء   .1

7.  
الملك عبدالعزيز إنشاء مستشفى 

 بالمدينة المنورة)إحالل(

 المدينة المنورة
122 82.222  

  102.222 022 االحساء الملك فيصل باالحســــاءمستشفى  إنشاء  .8

  10.222 122 القصيم عيون الجواء)إحالل(إنشاء مستشفى   .2

12.  
النساء والوالدة واألطفال إنشاء مستشفى 

 ببيشة

 بيشه
122 82.222  

11.  
األمل والصحة النفسية إنشاء مستشفى 

 بتبوك)إحالل(

 تبوك
022 102.222  

10.  
والصحة النفسية  األملإنشاء مستشفى 

 بنجران )إحالل(

 نجران
022 102.222  

  32.222 02 جازان العارضــــــة  )إحالل(إنشاء مستشفى   .13
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 هـ0241/0241تابع مزياايزي  
                                                    إيشاء وجتهزيا وتأثزيث املستودعات

 ) بآالف الرياالت(
 التكاليف المعتمدة اسم المشــــــــــروع م
 12.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمنطقة الرياض  .1
 12.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمدينة الملك فهد الطبية  .0
 02.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمحافظة الطائف  .3
 1.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمنطقة القصيم  .2
 10.222 يث مستودعات بمنطقة عسيرإنشاء وتجهيز وتأث  .0
 12.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمحافظة بيشة  .1
 3.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمنطقة الجوف  .7
 1.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمنطقة حائل  .8
 2.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمنطقة جازان  .2
 1.222 ودعات بمنطقة الباحةإنشاء وتجهيز وتأثيث مست  .12
 3.222 إنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمنطقة نجران  .11
 

        املختربات وبنوك الدم  اجلديدة
 ) بآالف الرياالت(                                           

 التكاليف المعتمدة المنطقة/المحافظة اسم المشــــــــــروع م
 10.222 جازان وبنك دم  فئة )أ(مع التجهيز والتأثيث واإلشراف إنشاء مختبر إقليمي   .1
 10.222 القصيم إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم فئة )أ( مع التجهيز والتأثيث واإلشراف  .0
 10.222 جده إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم فئة )أ( مع التجهيز والتأثيث واإلشراف   .3
 10.022 مكة المكرمة تجهيز والتأثيث  واإلشراف إنشاء مختبر إقليمي وبنك  فئة )ب(مع ال  .2
 10.022 الطائف إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم فئة )ب( مع التجهيز والتأثيث واإلشراف   .0
 10.022 االحساء إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم  فئة )ب(مع التجهيز والتأثيث واإلشراف   .1
 10.022 حفر الباطن والتأثيث واإلشراف إنشاء مختبر إقليمي وبنك دم فئة )ب( مع التجهيز   .7
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 زياايزي مباملشاريع املعتمدة 
 هـ0241/0241 

 )بآالف الرياالت(     
 مالحظـــــات التكاليف السعة السريرية  المنطقة اسم المشــــروع م

( 322( مستشــــــــفى و)02حوســــــــبة )  .1
 مركز صحي مع نظام المعلومات

  182.222 - الرياض

تخصصـــــي فـــــي إنشـــــاء المستشـــــفى ال  .0
 مستشفى أبها العام 

تــــم تحويلهــــا إلــــى المدينــــة  302.222 022 عسير
ـــة ســـعة  ســـرير  022الطبي

 1231/1230 بميزانية
ـــى  302.222 022 جازان إنشاء المستشفى التخصصي بجازان   .3 ـــع ســـعته إل ـــم رف  022ت

 ســــــــــــــــــــرير بميزانيــــــــــــــــــــة
1208/1202   

ـــىورام بمستشـــفى   .2 ـــي ل ـــرج طب إنشـــاء ب
 دمام الملك فهد التخصصي بال

  82.222 022 الشرقية

ــوالدة واألطفــال فــي   .0 إنشــاء مستشــفى ال
 تبوك 

  102.222 022 تبوك

إنشاء برج طبـي بمستشـفى الملـك فهـد    .1
 في بريدة 

  82.222 322 القصيم

  82.222 122 جده إنشاء مستشفى الجموم   .7
ــــــل والصــــــحة   .8 إنشــــــاء مستشــــــفى األم

 النفسية بالطائف 
  302.222 022 الطائف

تعــــــديل مســــــماه إلــــــى تــــــم  022.222 322 الرياض  غرب الرياض سابقانشاء مستشفى إ  .2
طام بـن مستشـفى األميـر سـ

بميزانيــــــــــــــة  عبــــــــــــــدالعزيز
1232/1230 
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 زياايزي مباملشاريع املعتمدة 
 هـ0211/0210 

 ) بآالف الرياالت(

التكاليف  السعة السريرية المنطقة اسم المشـــروع م
 المعتمدة

 مالحظات

اإلنشـائية والتطويريـة بمدينـة الملـك عبـدا  األعمال   .1
 الطبية بالعاصمة المقدسة 

  331.222  مكة المكرمة

إحالل البنية التحتيـة لمستشـفى األميـر عبدالمحسـن   .0
 بالعال والسكن مع الدراسات واإلشراف

  82.222  المدينة المنورة

إحــالل البنيــة التحتيــة لمستشــفى أضــم والســكن مــع   .3
 رافالدراسات واإلش

  82.222  تبوك

إحالل البنية التحتية لمستشفى القطيف والسـكن مـع   .2
 الدراسات واإلشراف

  111.222  الشرقية

إحالل البنية التحتيـة لمستشـفى الجبيـل والسـكن مـع   .0
 الدراسات واإلشراف

  122.222  الشرقية

إحــالل البنيــة التحتيــة لمستشــفى الملــك خالــد بحفــر   .1
 ات واإلشرافالباطن والسكن مع الدراس

  82.222  حفر الباطن

ـــزي   .7 ـــة لمستشـــفى عســـير المرك ـــة التحتي إحـــالل البني
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  011.222  عسير

ـــــد   .8 ـــــك خال ـــــة لمستشـــــفى المل ـــــة التحتي إحـــــالل البني
 بالمجمعة والسكن مع الدراسات واإلشراف

  110.222  المجمعة

د بـالخرج إحالل البنيـة التحتيـة لمستشـفى الملـك خالـ  .2
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  110.222  الخرج

إحــالل البنيــة التحتيــة لمستشــفى الملــك خالــد بحائــل   .12
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  110.222  حائل

إحـــالل البنيـــة التحتيـــة لمستشـــفى المجـــاردة بعســـير   .11
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  82.222  عسير

مستشفى القنفذة العام والسكن إحالل البنية التحتية ل  .10
 مع الدراسات واإلشراف

  82.222  القفنذة

الملـك فهـد بـالهفوف  إحالل البنية التحتية لمستشفى  .13
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  120.222  االحساء

إحــالل البنيــة التحتيــة لمستشــفى الملــك فهــد بجــازان   .12
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  170.222  جازان

حالل البنية التحتية لمستشـفى الملـك فهـد بالقصـيم إ  .10
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  120.222  القصيم
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 اسم المشـــروع م
 المنطقة

 السعة السريرية
التكاليف 
 المعتمدة

 مالحظات

إحالل البنية التحتية لمستشـفى الملـك فهـد بالمدينـة   .11
 المنورة والسكن مع الدراسات واإلشراف

  100.222  المدينة المنورة

إحــالل البنيــة التحتيــة لمستشــفى الملــك فهــد بجــده   .17
 مع الدراسات واإلشرافوالسكن 

  100.222  جده

إحــالل البنيــة التحتيــة لمستشــفى رابــل العــام والســكن   .18
 مع الدراسات واإلشراف

  82.222  جده

ــــام   .12 ــــذنب الع ــــة لمستشــــفى الم ــــة التحتي إحــــالل البني
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  82.222  القصيم

إحالل البنية التحتية لمستشفى الملك خالد في تبوك   .02
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  110.222  تبوك

ــــات العــــام   .01 ــــة لمستشــــفى القري ــــة التحتي إحــــالل البني
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  82.222  القريات

إحالل البنيـة التحتيـة لمستشـفى الملـك خالـد بنجـران   .00
 والسكن مع الدراسات واإلشراف

  110.222  نجران

  182.222 - الوزارة الوزارةمشاريع نظم المعلومات لمرافق   .03
ـــث ب  .02 ـــي الثال ـــرج الطب ـــةإنشـــاء الب ـــك ســـعود  مدين المل

 بالرياض ةالطبي
  110.187 022 الرياض

إنشاء مستشفى الميقات بالمدينة المنورة مع السكن   .00
 واإلشراف

  012.222 322 المدينة المنورة
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 املشاريع املعتمدة مبزياايزي 
 هـ0210/0214

 ) بآالف الرياالت(
 مالحظـــــات التكاليف المعتمدة السعة السريرية المنطقة سم المشـــروعا م

  260,000 322 مكة المكرمة  العام المكرمة مكة مستشفى إنشاء  .1
 واألطفال الوالدة طبي برج إنشاء  .0

  اليمامة بمستشفى
  280,000 022 الرياض

 التخصصي فهد الملك مستشفى إنشاء  .3
 العاملين كنوس األورام مركز مع بالدمام

 واإلشراف

  1,600,000 - الشرقية

  172.222 322 الشرقية البرج الطبي بمستشفى الخبر  إنشاء  .2
 في واألطفال الوالدة مستشفى إنشاء  .0

  االحساء
  320,000 222 االحساء

  260,000 322 الطائف  الطائف في األطفال مستشفى إنشاء  .1
  260,000 322 الجوف  سكاكا في والوالدة النساء مستشفى إنشاء  .7
 التخصصي العيون طب مستشفى إنشاء  .8

  الظهران في
  120,000 022 الشرقية

  120,000 022 عسير  الجنوب ظهران مستشفى إنشاء  .2
 بالمستشفيات الطبي الكادر مساكن إنشاء  .12

 )المرحة األولى( 
  1,000,000 - عام

بمدينة الملك  عيةالجذإنشاء مركز الخاليا   .11
 بية بالرياضفهد الط

  22.222  الرياض

  31.703 022 مكة المكرمة إنشاء مستشفى شرق عرفات  .10
إنشاء البرج الطبي بمستشفى الملك سعود   .13

 بعنيزة
مت حتومله إىل  122.132 022 القصيم

اه     ا نهشء 

وا والدة  مبي اني  

3311/3311 
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 للمستشفزيات التحتزي  البنزي  مشاريع
 هـ0210/0214

 بآالف الرياالت() 
التكاليف  اسم المشروع م

 المعتمدة
 مالحظات

 والسكن بالرياض سلمان األمير بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .34
 واإلشراف الدراسات مع

150,000  

 مع والسكن بالرياض اإليمان بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .31
 واإلشراف الدراسات

150,000  

 مع والسكن بالرياض عفيف بمستشفى التحتية البنية روتطوي إحالل  .30
 واإلشراف الدراسات

 تغيير مسماه إلى إنشاءتم  84,000
 433مستشفى سعة 

بميزانية  سرير
 هـ4100/4101

 مع والسكن بالرياض األفالج بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .31
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن المكرمة بمكة حراء بمستشفى يةالتحت البنية وتطوير إحالل  .31
 واإلشراف الدراسات

120,000  

 مع والسكن المنورة بالمدينة أحد بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .31
 واإلشراف الدراسات

120,000  

 الشرقية بالمنطقة النعيرية بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .31
 واإلشراف الدراسات مع والسكن

84,000  

 مع والسكن بعسير تثليث بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .30
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن بعسير بللسمر بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .30
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن بعسير النماص بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .43
 فواإلشرا الدراسات

84,000  

 مع والسكن بعسير عبيدة سراة بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .44
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن عنيزة في سعود الملك بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .41
 واإلشراف الدراسات

150,000  

 مع نوالسك بالقصيم البكيرية بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .40
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن بجازان فرسان بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .41
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن بجازان صامطة بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .41
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن نجرانب العام شرورة بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .41
 واإلشراف الدراسات

84,000  

 مع والسكن الباحة في فهد الملك بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .41
 واإلشراف الدراسات

192,000  

 والسكن جده في عبدالعزيز الملك بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .40
 واإلشراف الدراسات مع

150,000  

 والسكن  بيشة في عبدهللا الملك بمستشفى التحتية البنية وتطوير إحالل  .40
 واإلشراف الدراسات مع

150,000  
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 اإللكرتويزيــــ  الصح  مشاريع الصحزي  املرافق يف املعلومات أيظم  مشاريع تطوير

 هـ0210/0214
 ) بآالف الرياالت(

 التكاليف المعتمدة اسم المشروع م
 10,000 الصحة لوزارة اإللكترونية البوابة  .21
 100,000 المستشفيات شبكات تطوير  .20
 120,000 الشبكي الربط  .23
 130,000 األولى( الصحية )المرحلة للمعلومات الوطني المركز وتجهيز إنشاء  .22
 150,000 الثانية( بانكس)المرحلة ـ االلكترونية األرشفة  .20
 90,000 لمكرمةا بمكة الطبية عبدا  الملك بمدينة المعلومات تقنية مركز وتجهيز إنشاء  .21
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 املشاريع املعتمدة مبزياايزي 
 هـ0214/0211

 ) بآالف الرياالت(
التكاليف  السعة السريرية المنطقة اسم المشـــروع م

 المعتمدة
 مالحــظات

إنشاء مستشفى الصحة النفسية في   .1
 الرياض 

 022 الرياض
 302.222  

إنشاء )إحالل( مستشفى  حائل العام سعة   .0
 رافمع السكن واإلش

 322 حائل
 012.222 

 

  012.222  322 القصيم إنشاء مستشفى بريدة مع السكن واإلشراف  .3
إنشاء مستشفى خميس مشيط المركزي مع   .2

 السكن واإلشراف

 322 عسير
012.222  

إنشاء مستشفى النساء والوالدة في جازان   .0
 مع السكن واإلشراف

 322 جازان
012.222  

دة في القطيف إنشاء مستشفى النساء والوال  .1
 مع السكن واإلشراف

 322 الشرقية
012.222  

إنشاء مستشفى النساء والوالدة في القنفذة   .7
 مع السكن واإلشراف

 022 القنفذة
 122.222  

إنشاء )إحالل( مستشفى رجال ألمع مع   .8
 السكن واإلشراف

 022 عسير
 122.222 

 

  122.222 022 جازان إنشاء)إحالل( مستشفى الدرب   .2
نشاء برج بمستشفى نجران العام مع السكن إ  .12

 واإلشراف

 022 نجران
122.222  

إنشاء وتجهيز مركز طب األسنان   .11
 التخصصي بمدينة الملك سعود الطبية 

 022 الرياض
 172.222  

إنشاء مركز األورام في مدينة الملك فهد   .10
 الطبية 

 322 الرياض
102.222  

في إنشاء مركز األورام العلوم العصبية   .13
 مدينة الملك فهد الطبية 

 322 الرياض
102.222  

إنشاء وتجهيز مركز زراعة القوقعة في   .12
 مدينة الملك فهد الطبية 

 322 الرياض
30.222  
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 اسم المشـــروع م
 المنطقة

 السعة السريرية
التكاليف 
 المعتمدة

 مالحــظات

  102.222 122 الشرقية إنشاء )إحالل( مستشفى بقيق   .10
  30.222  02 الرياض إنشاء )إحالل( مستشفى السليل   .11
  30.222  02 الرياض إنشاء )إحالل(  مستشفى رماح   .17
إنشاء وتجهيز مركز طب األسنان بمستشفى   .18

 الملك عبدالعزيز بجده

 - جده
02.222   

  12.222 - عام إنشاء المركز الوطني لنواقل األمراض  .12
   02.222 - الرياض إنشاء مركز طب األسنان بجنوب الرياض   .02
  02.222 - جازان إنشاء مركز طب األسنان في جازان  .01
  322.222 - عام اء مختبر وطني مستوى رابعإنش  .00
( مختبرات وبنوك الدم ومراكز 2إنشاء عدد )  .03

 للسموم  

الرياض وعسير 
 والجوف وتبوك

- 
022.222  
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 مزياايزي 
 هـ0214/0211 

 
 :مشاريع البنزي  التحتزي  للمستشفزيات- 

 ) بآالف الرياالت(

 التكاليف المعتمدة اسم المشـــروع م

لبنية التحتية لمستشفى حوطة بني تميم والسكن مع الدراسات إحالل وتطوير ا  .1
 82.222  واإلشراف

 02.222  إحالل وتطوير البنية التحتية لمستشفى حريمالء والسكن مع الدراسات واإلشراف  .0

إحالل وتطوير البنية التحتية لمستشفى الصحة النفسية بالطائف والسكن مع   .3
 02.222  الدراسات واإلشراف

  الياإلجم

 :مشاريع تقنزي  املعلومات واالتصاالت 

 التكاليف المعتمدة اسم المشـــروع م

 002.222 مشروع نظام الوقاية من األمراض الوبائية والمعدية  .1

  122.222 ـ المرحة الثالثة PACCمشروع  ـ   .0

 ERP  22.222مشروع أتممة اإلجراءات المالية واإلدارية   .3

  12.222 ت االحتياطي ومركز بيانات للوقاية من الكوارثمشروع إنشاء مركز البيانا  .2

 02.222  ـ المرحة الثانية GISمشروع نظم المعلومات الجغرافية   .0

 02.222  مشروع توحيد وتطبيق معايير البيانات الصحية   .1

 22.222 مشروع توريد أجهزة حاسب آلي ومستلزماتها  .7

 32.222 ناالتصاليمشروع الطب   .8

  02.222 االت اإلدارية واألرشفة االلكترونية لديوان الوزارة والمديرياتنظام االتص  .2

 02.222 مشروع النظام اآللي لبنوك الدم  .12
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هد امل ضدتي ا  تدشد إن دشء  د دا  ادي      31/3/3311( وتشرمخ 66األا  ا هشاي ا ك مم رقم )أ/

 (11.222.222.222املدد ا ا ي يدد  مب  لدد  أمددشء املتلكدد  ا كددش ي  وقدد رهش )   

 -رمشل، وذ ك  ل  ا نحو ا  ش ي:

 التكاليف المعتمدة المشاريع المعتمدة اسم المدينة الطبية

ا من  امللدك فدد  ا ي يد     

 اش  مشض

 إن شء ا ك   ألورام (3
 إن شء ا ك   لقلب (1
 امل ك  ا وطين  لعلوم ا عص ي إن شء  (1
 إن شء ا ك  األحبشث (3
 إن شء ا ن  اإلدارة (0
  لت من  إن شء وح ات سكني  (6

1.210.555 

ا منددددد  امللدددددك   ددددد ا  

 ا ي ي  مبك  املك ا 

 تيوم  امله     ا   صصي (3
 إن شء ا ك   لقلب (1
 إن شء ا ك    را   األ ضشء (1
 إن شء ا ك   ألورام (3
 إن شء ا ك   لعلوم ا عص ي  (0
 واألط شل إن شء اه      لنهشء وا والدة (6
 إن شء اه      لعيوا (7
 إن شء اه     تأهيلي (8
 شرجي (  يشدة خ155إن شء ) (2

 إن شء ا ن   إلدارة (35
  لت من  إن شء وح ات سكني  (33
  ألحبشث يخم رب ا ك  (31

1.310.555.555 

ا من  امللك خش   ا ي يد   

 اشملنيق  ا   قي 

 إن شء اه     ختصصي اش  اشم (3
 إن شء اه     ا ظد اا ا   صصي  لعيوا (1
 إن شء ا ك  زرا   األ ضشء واألورام (1
 إن شء ا ك   لقلب (3
 وم ا عص ي إن شء ا ك   لعل (0
 إن شء اه     تأهيلي (6
 إن شء ا ك   ألحبشث (7
 (  يشدة خشرجي 155إن شء ) (8
 إن شء ا ن   إلدارة (2

  لت من  إن شء وح ات سكني  (35

1.260.555.555 

ا منددددد  امللدددددك فيصدددددس  

ا ي يددد  ة اددد  اندددشط  

  املتلك  اجلنواي 

 إن شء اه     ختصصي اأادش (3
 إن شء اه      لعيوا (1
 إن شء ا ك   ألورام (1
 شء ا ك   لقلبإن  (3
 إن شء ا ك   لعلوم ا عص ي  (0
 إن شء اه     تأهيلي (6
 إن شء ا ك   ألحبشث (7
 (  يشدة خشرجي 155إن شء ) (8
 إن شء ا ن   إلدارة (2

 إن شء وح ات سكني   لت من  (35

1.260.555.555 
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 التكاليف المعتمدة المشاريع المعتمدة اسم المدينة الطبية

ا مندد  األاددم  تدد  اددي   

  دددددددددددد ا ع م  اددددددددددددي 

  ددددد ا   ي ول سدددددعود 

ا ي يددد  ة اددد  اندددشط  

 املتلك  ا  تش ي 

 

 

 وم  اه     امللك    ا ع م  ا   صصي اهكشكشتي (3
 إن شء اه      لعيوا (1
 إن شء ا ك   ألورام (1
 إن شء ا ك   لقلب (3
 إن شء ا ك   لعلوم ا عص ي  (0
 إن شء اه     تأهيلي (6
 إن شء ا ك   ألحبشث (7
 (  يشدة خشرجي 155إن شء ) (8
 إن شء ا ن   إلدارة (2

 إن شء وح ات سكني   لت من  (35

1.585.555.555 

عنشمد  امل كد ة   ا اك  ا 

يف املددددددددددد ا ا ي يددددددددددد   

وامله   يشت ا   صصدي   

 وامل جعي 

إن شء ا اك  ا عنشم  امل ك ة يف املد ا ا ي يد  وامله  د يشت    

ا   صصي  وامل جعي  يف   د اي اد ا املتلكد  ادع ا  يدوم      

 وا  جدي  وا  أثيث وا  راسشت وا  صشايم واإلش اف

625.555.555 

اه  دددد   امللددددك خش دددد   

لعيددددددددوا ا   صصدددددددي   

 اش  مشض

إن ددشء املدد ين االداري وا ندد  املددوس ات وتوسددع  ا هددكي اددع      

 ا  يوم  وا  راسشت وا  صشايم وا  جدي  وا  أثيث واإلش اف

155.555.555 

 اإلمجش ددددددي
 

36.175.555.555 
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 مزياايزي املشاريع املعتمدة 
 هـ0211/0212

 ) بآالف الرياالت(
 التكاليف المعتمدة السعة السريرية اسم المشـــروع م

 005.555 055 إنشاء مستشفى األمير سلطان بن بالعزيز بالرياض  .1

 322.222 - ( عيادة شاملة بالرياض10إنشاء )  .0
 022.222 - تطوير العناية المركزة والحرجة والطوارئ  .3
إنشاء مستودعات داخل المرافق الصحية بجميع مديريات الشؤون الصحية   .2

 بالمناطق والمحافظات

- 
222.222 

 302.222 - إنشاء مراكز طب األنسان التخصصية في )حفرالباطن/الدمام/بيشة/جده/القنفذة(  .0
 232.222 022 اإلحساء  بمحافظة إنشاء مستشفى  .1
 082.222 322 إنشاء مستشفى جنوب غرب منطقة حائل   .7
 022.222 022 بمنطقة عسير إنشاء مستشفى المجاردة )إحالل(  .8
 022.222 022 بمنطقة الرياض السليل سعة )إحالل(إنشاء مستشفى   .2
 082.222 322 بمنطقة الرياض إنشاء مستشفى الخرج العام   .12
 022.222 022 بمنطقة القصيمإنشاء مستشفى الوالدة واألطفال بالرس   .11
 082.222 322 إنشاء مستشفى جنوب منطقة جازان   .10
 022.222 022 بمحافظة الطائفإنشاء مستشفى الحوية   .13
 082.222 322 بمنطقة عسيرإنشاء مستشفى أبها العام   .12
 102.222  إنشاء مركز األورام بالمدينة المنورة   .10
 20.222 02 بمحافظة بيشة إنشاء مستشفى البشائر العام )إحالل(  .11

( مستشفى ومركز صحي 010دد )توريد وتركيب مولدات كهربائية احتياطية لع  .17
 322.222 - المملكة ومحافظات طقابمن

18.  
إنشاء مركز العالج اإلشعاعي والفوري بمدينة الملك عبدا  الطبية بمكة 

 22.222 - المكرمة

 00.222 - تأثيث وتجهيز مركز مكافحة أمراض الدم الوراثية باالحساء  .12
 10.222 - إنشاء مركز الطب الشرعي بجازان  .02
 11.001 - مكافحة زراعة القات بمنطقة جازان  .01
 7.1..7.10 - )عام(  لغسيل الكلوي المرحلة األولىتأمين خدمات ا  .22
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 مشاريع تقنزي  املعلومات
هـ0211/0212  

  
 

 
 ) بآالف الرياالت(

 التكاليف المعتمدة اسم المشروع م

 22.222 توثيق وتوحيد إجراءات العمل اإلكلينيكية   .1

 02.222 النظام اإللكتروني لحماية المواليد  .0

 02.222 اللكترونيةقناة التكامل الصحية ا  .3

 20.222 توريد أجهزة حاسب اآللي وطابعات وماسحات وخادمات لمستشفيات الوزارة  .2

 00.222 تجهيز وتشغيل مركز تطوير قدرات المعلوماتية الطبية  .0

 13.222 البوابة االلكترونية المرحلة الثانية  .1

 20.222 برنامج إدارة التغيير والتوعية  .7
 02.222 أمن وحماية المعلومات  .8
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 زياايزي  مباملشاريع املعتمدة 
 هـ0212/0211

 ) بآالف الرياالت(

 التكاليف المعتمدة السعة السريرية اسم المشـــروع م

 282.222 022 إنشاء مستشفى الصحة النفسية بالعاصمة المقدسة   .1

 012.222 022 إنشاء مركز القلب واألورام بمنطقة جازان   .0

 002.222 022 الوالدة واألطفال بالقريات إنشاء مستشفى النساء و   .3

 002.222 022 إنشاء مستشفى األنصار بالمدينة المنورة )إحالل(  .2

 022.222 022 إنشاء برج طبي بمجمع الدمام الطبي  .0

 022.222 022 إنشاء مستشفى الصحة النفسية بالباحة   .1

 122.222 122 إنشاء مركز األورام باالحساء   .7

 122.222 122 رام في حائل إنشاء مركز األو   .8

 102.222 - إنشاء مركز القلب في تبوك  .2

 102.222 - إنشاء مركز القلب بمحافظة الطائف  .12

 112.222 - ( عيادة122إنشاء مركز األسنان التخصصي بالعاصمة المقدسة )  .11

 112.222 - ( عيادة122إنشاء مركز طب األسنان التخصصي باالحساء )  .10

 112.222 - ( عيادة122سنان التخصصي بالطائف )إنشاء مركز طب األ  .13

 82.222 - إنشاء مبنى الطوارئ والحوادث بمجمع الدمام الطبي  .12

 10.222 - إنشاء برج العيادات الخارجية بمستشفى القطيف المركزي  .10

11.  
إنشاء البرج الطبي للطوارئ والبرامج التخصصية بمستشفى األمير 

 عبدالعزيز بن مساعد في عرعر
- 

10.222 

 02.222 - ( عيادة02إنشاء مركز طب األسنان التخصصي بالقطيف )  .17

 02.222 - ( عيادة02إنشاء مركز طب األسنان التخصصي بالخرج )  .18

إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في صامطة بمنطقة جازان   .12
 ( عيادة32)

- 32.222 

 022.222  احتياجات الخطة الوقائية لمكافحة الفيروس التاجي )كرونا(  .02
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 مشاريع تقنزي  املعلومات

 هـ0212/0211
 ) بآالف الرياالت(  

 التكاليف المعتمدة اسم المشروع م

 022.222 للمستشفيات الجديدةHIS) تطبيق برامج ادارة المستشفيات )  .1

 102.222 ( مستشفى82تجهيز البنية التحتية للمستشفيات وعددها )  .0

 122.222 خدمات االشعة المركزية  .3

 22.222 ( مستشفى20تطوير البنية التحتية لعدد)  .2
 72.222 توريد اجهزة حاسب الى ومستلزماتها  لمرافق الوزارة  .0
 32.222 2نظام االحالة الطبي االلكتروني)المرحلة االولى(   .1

 32.222 مركز االتصال االلكتروني لتقديم الخدمات االسعافية )المرحلة االولى(  .7

ية وتطوير االنظمة الصحية اإللكترونية لمستشفيات ومراكز المشاعر تجهيز البنية التحت  .8
 32.222 المقدسة
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هـ والواردة بتوصزيات 00/1/0212وتاريخ  44111باألمر السامي رقم املشاريع املعتمدة 
حمضر اللجن  املشكل  لدراس  احتزياجات وزارة الصح  العاجل  والضروري  من املشاريع 

 املناطق ذات األولوي  جلمزيع
 هـ0212/0211

 ) بآالف الرياالت(

 التكاليف المعتمدة السعة السريرية اسم المشـــروع م

 182.222 - نزع ملكية األراض المخصصة لمستشفى الوالدة واألطفال بالطائف  .1

 302.222 022 بمحافظة الطائف إنشاء مستشفى رنية مع السكن  .0

 302.222 022 طائفبمحافظة ال إنشاء مستشفى الخرمة مع السكن  .3

 1.222.222 055 بمحافظة القنفذة إنشاء مستشفى القنفذة مع السكن  .2

 822.222 222 إنشاء مستشفى الوالدة واألطفال بالمدينة المنورة مع السكن  .0

 302.222 022 المدينة المنورة مع السكنمنطقة إنشاء مستشفى بدر ب  .1

 022.222 322 ضبمنطقة الريا إنشاء مستشفى المجمعة مع السكن  .7

 022.222 322 بمنطقة نجران إنشاء مستشفى شرورة  مع السكن  .8

 022.222 322 بجازان مع السكنبمنطقة إنشاء مستشفى القطاع الجبلي   .2

 302.222 022 إنشاء مستشفى الوالدة واألطفال في محايل عسير مع السكن  .12

 1.222.222 022 بالمنطقة الشرقية إنشاء مستشفى القطيف مع السكن  .11

 1.222.222 022 إنشاء مستشفى بمحافظة االحساء مع السكن  .10

 1.222.222 022 بالمنطقة الشرقية إنشاء مستشفى غرب الدمام مع السكن  .13

 1.222.222 - )عام( شراء األراضي لمراكز الرعاية الصحية األولية  .12
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 زياايزي  مباملشاريع املعتمدة 
 هـ0211/0211

 
 

 بآالف الرياالت( )  المشاريع الجديدة: 

 اسم المشـــروع م
 التكاليف المعتمدة

 مالحظــــــــــــــــــــــــــــــات

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية 2.000.000 ( سرير مع السكن7555إنشاء المجمع الطبي بالرياض )  .7

 مرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضروريةال 2.000.000 ( سرير مع السكن7555إنشاء المجمع الطبي بجده )  .2

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية 1.000.000 ( سرير مع السكن055مشيط ) سإنشاء مستشفى خمي  .0

 ريةالمرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرو 500.000 ( سرير مع السكن055إنشاء مستشفى القحمة والبرك بمنطقة عسير )  .1

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية 350.000 ( سرير مع السكن255إنشاء مستشفى المهد بمنطقة المدينة المنورة )  .0

 ( سرير مع السكن255إنشاء مستشفى شرق عسير )  .6
350.000 

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية 300.000 ( سرير مع السكن755إنشاء مستشفى تربة بمحافظة الطائف )  .1

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية 300.000 بمنطقة الرياضك إنشاء مركز اضطرابات النمو والسلو  ..

 إنشاء مركز اضطرابات النمو والسلوك بالمنطقة الشرقية  .9
300.000 

 المشاريع العاجلة والضرورية المرحلة الثانية من

 المرحلة الثانية من المشاريع العاجلة والضرورية 300.000 إنشاء مركز اضطرابات النمو والسلوك بمنطقة مكة المكرمة  .75

 ( سرير مع اإلشراف )إحالل(055إنشاء مستشفى الملك خالد بحائل )  .77
550.000 

 

 اإلشراف( سرير مع 055إنشاء مستشفى القصيم المرجعي سعة )  .41
550.000 

 

 ( سرير مع اإلشراف )إحالل(055إنشاء مستشفى الملك خالد بحفر الباطن )  .70
550.000 

 

  550.000 ( سرير مع اإلشراف )إحالل(055إنشاء مستشفى الملك خالد بالخرج )  .71

  170.000 ( سرير مع اإلشراف )إحالل(755إنشاء مستشفى األفالج )  .70

  170.000 ( سرير مع اإلشراف )إحالل(755م )إنشاء مستشفى البكيرية العا  .76

  150.000 ( سرير 255) الرياضإنشاء مركز الطوارئ واإلصابات في مستشفى شمال   .71

  150.000 ( سرير 255إنشاء مركز الطوارئ واإلصابات في مستشفى شرق جده )  ..7

  125.000 ( عيادات شاملة في المنطقة الشرقية0إنشا )  .79

  125.000 شاملة في جده( عيادات 0إنشاء )  .25

  100.000 ( سرير مع اإلشراف755إنشاء مركز األورام في تبوك )  .27

  80.000 إنشاء مركز طب العيون بجازان مع اإلشراف  .22

  60.000 إنشاء مبنى العيادات الخارجية ومبنى الطوارئ بمستشفى ينبع العام  .20

  50.000 ( عيادة05إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في عنيزة )  .21

  25.000 ( عيادة20إنشاء مركز طب األسنان التخصصي برفحا )  .20

  45.000 إنشاء مبنى الخدمات )الثاني( بمدينة الملك سعود الطبية  .26

 ( عيادة20إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في الدوادمي )  .21
25.000 

 

  25.000 ( عيادة20إنشاء مركز طب األسنان التخصصي في الليث )  ..2
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 ) بآالف الرياالت(                                                              -تقنية المعلومات الصحية: -2
 

 اسم المشروع التكاليف المعتمدة

 تطبيق معايير الجودة في المرافق الصحية 102.222

 تطبيق األنظمة الصحية للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية 82.222

 تطوير البنية التحتية لعدد من مستشفيات وزارة الصحة 12.222

 مشاريع البنية التحتية المركزية لمراكز المعلومات ومراكز االتصال والتحكم 72.222

 مشاريع بناء السجالت الطبية الموحدة 02.222

 تبادل خدمات األشعة المركزية وانظمة األرشفة الرقيمة لىشعة التشخيصية 022.222

 مشاريع األنظمة الفريدة  وأنظمة المراكز المخصصة 02.222

 مشروع التعليم اإللكتروني 32.222

 المشاريع االستشارية للصحة االلكترونية 32.222
 

 ) بآالف الرياالت(                                          -المشاريع التطويرية العامة الجديدة:  -3
 

 سم المشـــروعا التكاليف المعتمدة

122.222 
شراء الخدمة الطبية للمرضى طويلي اإلقامة ووحدة العناية المركز بمدينة الملك فهد 

 الطبية
 إنشاء مبنى مواقف السيارات بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام 32.222

 تجهيز مركز األبحاث بمدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية 12.222

 وير المختبرات وبنوك الدم المركزية بالمملكةتط 102.222

 تطوير الموقع العام لمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة 72.222

 مراجعة طلبات شراء خدمة القطاع الخاص 10.222

 مشروع قياسات بيئة العمل في المنشآت الصحية )المرحلة األولى( 7.222

 خدمات الغسيل الكلويمسوحات الكلى )لمرحلة األولى(  لتأمين  3.222
 


