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وزارة الدفاع والطيران - االدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة  الجهة الحكومية :

معلومات المشروعم

عقود عامةالموقعتوريد أجهزة طبية لمستشفيات تبوك وجدة (مرحلة إضافية)االسم١

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهتوريد أجهزة طبية إضافية لمستشفيات تبوك وجدةوصف موجز

عقود عامةالموقع.توريد أجهزة طبية لمستشفيات تبوك وجدةاالسم٢

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهتوريد أجهزة طبية لمستشفيات تبوك وجدةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز األورام بمستشفى الرياضاالسم٣

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز لألورام بمستشفى الرياضوصف موجز

منطقة الرياضالموقعمشروع إزالة وإعادة إنشاء مركز المعلومات بمستشفى الرياضاالسم٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإزالة وإعادة إنشاء مركز المعلومات بمستشفى الرياضوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مركز الصحة النفسية بمستشفى الرياضاالسم٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز الصحة النفسية بمستشفى الرياضوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإعادة تأهيل البنية التحتية لمستشفيات الخرج (م-٣)االسم٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعادة تأهيل البنية التحتية لمستشفيات الخرجوصف موجز

منطقة الرياضالموقعترميم وتحديث المبانياالسم٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهترميم وتحديث المباني والمرافقوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتحديث وإستبدال األجهزة والمعدات الطبيةاالسم٨

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهتحديث وإستبدال األجهزة والمعدات الطبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعتطوير تقنية المعلومات واإلتصاالتاالسم٩

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهتحديث تقنية المعلومات واإلتصاالتوصف موجز
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منطقة الرياضالموقعتحديث وإستبدال األجهزة والمعدات غير الطبيةاالسم١٠

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهتحديث وإستبدال األجهزة والمعدات غير الطبيةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاء مباني طبيةاالسم١١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مباني طبيةوصف موجز

توسعة مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية مع االسم١٢
منطقة عسيرالموقعالتجهيز الطبي وغير الطبي

توسعة مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية مع وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالتجهيز الطبي

منطقة مكة المكرمةالموقعتحديث واستبدال االجهزة الطبية وغير الطبية بمستشفى الهدااالسم١٣

قطع غيار األجهزة والمعدات ووسائط النقلطبيعتهتحديث واستبدال األجهزة الطبية وغير الطبية بمستشفى الهداوصف موجز

منطقة نجرانالموقعانشاء سكن للممرضات بمستشفى القوات المسلحة بنجراناالسم١٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للمرضات بمستشفى القوات المسلحة بنجرانوصف موجز

انشاء مبنى طبي وخدمي بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية االسم١٥
منطقة تبوكالموقعالغربية

إنشاء مبنى طبي وخدمي بمستشفى القوات المسلحة بالمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالشمالية الغربية

المنطقة الشرقيةالموقعاعادة تأهيل البنية التحتية لمجمع الملك فهد الطبي بالظهراناالسم١٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإعادة تأهيل البنية التحتية لمجمع الملك فهد الطبي بالظهرانوصف موجز

ترميمات وتحسينات وتأهيل البنية التحتية للمستشفيات االسم١٧
عقود عامةالموقع(مرحلة إضافية)

ترميمات وتحسينات إضافية وتأهيل البنية التحتية وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهللمستشفيات

عقود عامةالموقعترميمات وتحسينات وتأهيل البنية التحتية للمستشفياتاالسم١٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهترميمات وتحسينات وتأهيل البنية التحتية للمستشفياتوصف موجز

منطقة تبوكالموقعسكن الممرضات ومبنى عيادة األسنان والبنية التحتية االسم١٩
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بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية (مرحلة إضافية)

سكن الممرضات ومبنى عيادة األسنان والبنية التحتية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبمستشفى القوات المسلحة بمنطقة تبوك

توسعة مركز عالج أمراض  وجراحة القلب بمستشفى الملك االسم٢٠
منطقة مكة المكرمةالموقعفهد بجدة

توسعة مركز عالج أمراض وجراحة القلب بمستشفى الملك فهدوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبجدة

استبدال أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات القوات المسلحة االسم٢١
عقود عامةالموقع(مرحلة إضافية)

استبدال أجهزة ومعدات طبية إضافية لمستشفيات القوات وصف موجز
مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهالمسلحة

عقود عامةالموقعاستبدال أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات القوات المسلحةاالسم٢٢

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهاستبدال أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات القوات المسلحةوصف موجز

أعمال التجهيز الطبي وغير الطبي لتوسعة مستشفى الجنوب االسم٢٣
منطقة عسيرالموقع(مرحلة إضافية)

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهتجهيزات طبية وغير طبية لتوسعة مستشفى الجنوبوصف موجز

تنفيذ مشروعي مركز عالج اإلدمان والمركز اإلجتماعي االسم٢٤
منطقة مكة المكرمةالموقعبمستشفى األمير منصور (مرحلة إضافية)

إنشاء مركز عالج اإلدمان والمركز اإلجتماعي بمستشفى األمير وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهمنصور بالطائف

عقود عامةالموقعإنشاءات متعددة بمستشفى القوات المسلحة بحفر الباطناالسم٢٥

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات متعددة بمستشفى القوات المسلحة بحفر الباطنوصف موجز

عقود عامةالموقعسكن العاملين بمستشفى القوات المسلحة بحفر الباطناالسم٢٦

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء سكن للعاملين بمستشفى القوات المسلحة بحفر الباطنوصف موجز

عقود عامةالموقعإنشاءات متعددة بمستشفى القوات المسلحة بشرورةاالسم٢٧

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات متعددة بمستشفى القوات المسلحة بشرورةوصف موجز

منطقة الرياضالموقعإنشاءات متعددة لطب الميدان بالخرجاالسم٢٨
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المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات متعددة لطب الميدان بالخرجوصف موجز

منطقة نجرانالموقعإنشاءات متعددة بمستشفى القوات المسلحة بنجراناالسم٢٩

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات متعددة بمستشفى القوات المسلحة بنجرانوصف موجز

إنشاء قسم طب األسرة والمجتمع بمستشفيات القوات المسلحةاالسم٣٠
منطقة مكة المكرمةالموقعبالطائف

إنشاء قسم طب األسرة والمجتمع بمستشفيات القوات المسلحةوصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالطائف

منطقة الرياضالموقعإستبدال األسرة بمركز األمير سلطان ألمراض وجراحة القلباالسم٣١

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإستبدال األسرة بمركز األمير سلطان ألمراض وجراحة القلبوصف موجز

أعمال إنشائية لعنابر الطلبة بمركز ومدرسة الخدمات الطبية االسم٣٢
منطقة الرياضالموقعبالخرج

أعمال إنشائية لعنابر الطلبة بمركز ومدرسة الخدمات الطبية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهبالخرج

عقود عامةالموقعإنشاء مركز القلب بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربيةاالسم٣٣

إنشاء مركز القلب بمستشفى القوات المسلحة بالمنطقة وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالشمالية الغربية

المنطقة الشرقيةالموقعمركز عالج األورام بمجمع الملك فهد الطبي بالظهراناالسم٣٤

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز عالج األورام بمجمع الملك فهد الطبي بالظهرانوصف موجز

إعادة تأهيل البنية التحتية لمركز األمير سلطان ألمراض االسم٣٥
منطقة الرياضالموقعوجراحة القلب (مرحلة أولى)

إعادة تأهيل البنية التحتية لمركز األمير سلطان ألمراض وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهوجراحة القلب

إنشاء مركز غسيل الكلى بطاقة (٦٠) وحدة بمستشفى الملك االسم٣٦
منطقة مكة المكرمةالموقعفهد بجدة

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاء مركز غسيل الكلى بمستشفى الملك فهد بجدةوصف موجز

أعمال التجهيز الطبي وغير الطبي لمستشفى القوات المسلحة االسم٣٧
منطقة القصيمالموقعبالقصيم

مصروفات متنوعة أخرى رأسماليةطبيعتهأعمال التجهيز الطبي وغير الطبي لمستشفى القوات المسلحة وصف موجز
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بالقصيم

المنطقة الشرقيةالموقعإنشاءات متعددة بمجمع الملك فهد الطبي بالظهراناالسم٣٨

المباني واإلنشاءاتطبيعتهإنشاءات متعددة بمجمع الملك فهد الطبي بالظهرانوصف موجز

إنشاء مبنى العيادات األولية واألسنان بمستشفى الملك فهد االسم٣٩
منطقة مكة المكرمةالموقعللقوات المسلحة بجدة

إنشاء مبنى العيادات األولية واألسنان بمستشفى الملك فهد وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهللقوات المسحلة بجدة

إستكمال مبنى العيادات الخارجية بمركز األمير سلطان االسم٤٠
منطقة الرياضالموقعألمراض وجراحة القلب (م-٤)

استكمال مبنى العيادات الخارجية بمركز األمير سلطان وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهألمراض وجراحة القلب

أعمال التجهيز الطبي وغير الطبي لمبنى العيادات التخصصية االسم٤١
منطقة الرياضالموقعالجديدة  بمركز األمير سلطان ألمراض وجراحة القلب

أعمال التجهيز الطبي وغير الطبي لمبنى العيادات التخصصية وصف موجز
المباني واإلنشاءاتطبيعتهالجديدة

عقود عامةالموقعتأمين عربات إسعاف لمستشفيات القوات المسلحةاالسم٤٢

آالت ومعداتطبيعتهتأمين عربات إسعاف لمستشفيات القوات المسلحةوصف موجز

عقود عامةالموقعشراء وحدة طب غوصاالسم٤٣

آالت ومعداتطبيعتهشراء وحدة طب غوصوصف موجز

عقود عامةالموقعإستبدال األجهزة الطبية القديمةاالسم٤٤

آالت ومعداتطبيعتهاستبدال األجهزة الطبية القديمةوصف موجز

شراء طائرات نفاثة طبية وتأمين معدات طيران أرضية وتعديل االسم٤٥
عقود عامةالموقعنظم

آالت ومعداتطبيعتهشراء طائرات نفاثه طبية وتأمين معدات طيران أرضيةوصف موجز


