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 دعوة عامة
 لتأهيل شركات خدمات إدارة مشاريع وزارة الصحة

شاركة يف برنامج التأهيل املسبق لشركات خدمات إدارة مشاريع وزارة إىل املمبكتب حتقيق الرؤية دعوكم وزارة الصحة ممثلة ت
، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول إدارة املشاريعخبدمات وزارة الصحة متهيداً لدعوتكم لتقدمي عروضكم لتزويد الصحة 

 الوطين ويف إطار املنافسة العامة.
واملشاركة يف املناقصة شركات خدمات إدارة مشاريع وزارة الصحة برنامج التأهيل املسبق ليف حال رغبتكم يف املشاركة يف برنامج 

 .من هذه الدعوة الثالثيف امللحق  )املتطلبات( املرجو إتباع اخلطوات الالحق ذكرها اليت سيتم طرحها الحقا،
 د بتاريخ التسليم النهائي.التقي  التأكد من فهمه جيداً مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  

 يعد سببا يف عدم التأهل. هقبل او موعد التسليم النهائي يفوتسليم مجيع املتطلبات  استيفاءإن القصور وعدم 
 راه مناسباً.تتسليم وفقا ملا قبول أو رفض أي  مكتب حتقيق الرؤية بوزارة الصحةلـحيق 

 ترسل إىل: مساءًا 4م الساعة 03/09/2018يوم اإلثنني  االستفساراتآخر موعد إلرسال 
 alamriam@moh.gov.sa 

 إىل: نسخة
 @moh.gov.savro-procurement مساءًا 4م الساعة 13/09/2018يوم اخلميس  آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل 

 

 
 الملحقات المرفقة: 

 .حملة عامةامللحق االول: 
 امللحق الثاين: نبذه عن اخلدمة املطلوبة 

 املتطلباتامللحق الثالث: 
 مع الشكر والتقدير          
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 لمحة عامة : األولالملحق 
 2030عن رؤية المملكة العربية السعودية  ةنبذ

ا من تبوء هلقد حبا اهلل اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية ودميوغرافية واقتصادية عديدة، متكن
 الدول القيادية على مستوى العامل.مكانة رفيعة بني 

 .م 2030رؤية عنــد بنــاء  اململكة انتهجتهورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا 
وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون  ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دور هاإلســالمي ســتمكنيف العامل  ة اململكةفمكان

قوهتا االستثمارية املفتاح واحملرك لتنويع اقتصادها وحتقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االسرتاتيجي من أن تكون حمورا لربط 
 القارات الثالث.

 وتنسق معذه احملاور تتكامل مزدهر ووطن طموح وه اقتصادحيوي،  اقتصادتعتمد الرؤية على ثالث حماور رئيسية وهي: 
 بعضها يف سبيل حتقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

عشر برناجمًا لتحقيق رؤية اململكة  اثين عبد العزيزحممد بن سلمان بن  األمريامللكي سمو صاحب الوقد أطلق ويل العهد 
 العربية السعودية. 

 برنامج التحول الوطين .1
 ضيوف الرمحن برنامج خدمة .2
 العامة االستثماراتبرنامج صندوق  .3
 اخلدمات اللوجستيةبرنامج تطوير الصناعة الوطنية و  .4
 برنامج تطوير القطاع املايل .5
 برنامج حتسني منط احلياة .6
 برنامج ريادة الشركات الوطنية .7
 االسرتاتيجيةبرنامج الشراكات  .8
 برنامج اإلسكان .9

 برنامج التخصيص .10
 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
  برنامج حتقيق التوازن املايل .12
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 نبذة عن برنامج التحول الوطني
وإدراك التحديات اليت تواجه اجلهات  2030أ طِلق برنامج التحّول الوطين للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

يف سبيل حتقيقها. وَحدََّدت اجلهات املشاركة يف الربنامج أهدافًا احلكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية 
بناءً على مستهدفات  2020وجماهبة هذه التحديّات إىل العام  2030اسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

ددَّة، ومن مث حتديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبناء خ طط تفصيلية هلا، تعتمد على مؤشرات حم 
جهة حكومية على أن يتم مراجعة اجلهات  24مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق الربنامج يف عامه األول على مستوى 

 املشاركة يف األعوام املقبلة.
، 2030كة العربية السعودية ويهدف الربنامج إىل تطوير العمل احلكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململ

م هي املوجة األوىل لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها  2016واستيعاب طموحاهتا ومتطلباهتا، وتعترب مبادرات الربنامج للعام 
 وتقييمها والنظر يف كفايتها وأدائها دورياً، والنظر يف اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل الربنامج.

والتزاماً بتوجه الرؤية لدعم املرونة يف العمل احلكومي، ساهم برنامج التحوُّل الوطين يف رفع وترية التنسيق والعمل املشرتك عرب 
حتديد بعض األهداف املشرتكة للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع حنو التخطيط املشرتك، ونقل اخلربات بني 

إشراك القطاعني اخلاص وغري الرحبي يف عملية حتديد التحديات وابتكار احللول وأساليب التمويل والتنفيذ، اجلهات العاّمة، و 
 واملسامهة يف املتابعة وتقييم األداء.

 
 بوزارة الصحة ن الهندسيةؤو المساعدة للشالوزارة نبذة عن وكالة 

بوزارة الصحة هي اجلهة املسئولة عن ختطيط وتصميم وتنفيذ وجتهيز املرافق الصحية  املساعدة للشئون اهلندسيةالوزارة وكالة تعد 
بأنواعها )املدن الطبية واملستشفيات واملراكز الصحية واملباين اإلدارية والسكنية واخلدمية األخرى( بوزارة الصحة وكذلك اإلشراف 

لك بالتعاون مع اجلهات واإلدارات األخرى ذات الصلة سواء على هذه املشاريع وإدارهتا يف كافة املراحل السابق ذكرها وذ
 بوزارة الصحة أو خارج وزارة الصحة.
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 عن الخدمة المطلوبة ةنبذ: الملحق الثاني

 عنوان العقد

 .وزارة الصحةدارة اإلنشاءات ملشاريع تقدمي خدمات إدارة املشاريع وإ
 التاريخ المستهدف لبداية العقد

 .م2018ديسمرب 
 العقدمدة 

 .( ستون شهراً 60)
 موقع العمل

 :وصف عام للخدمة المطلوبة
 احلالية املوارد مع متكاملة بطريقة بالوزارة للمشاريع احلكومية اإلدارة وتشغيل بتأسيسشركة ال قيام هو العقد من الغرض

 للربنامج املشروعات تسليم منوذج وتنفيذ املشروعات إدارة خدمات لتقدمي املشروعات إدارة برنامج لتشكيل وزارةال لدى املتوفرة
 ."مشروعات" املشروعات إلدارة الوطين

 وصف تفصيلي للخدمة المطلوبة
 :وزارة الصحةدارة اإلنشاءات ملشاريع خدمات إدارة املشاريع وإملعلومات األساسية ذات الصلة بنطاق عمل افيما يلي  
 .إعادة هيكلة إدارة املشاريع 
  استحداث قدرات إدارة( املشاريع من خالل جهات ادارة املشروعEPMO.) 
 .دمج املوارد القائمة وتوفري التدريب الوظيفي طويل األجل 
 .نشر أفضل املمارسات وتقدمي األدوات بدءاً من مرحلة التخطيط األوىل وحىت التسليم النهائي للمشروع 
 التدريب واإلشراف على أدلة وإجراءات برنامج مشروعات وااللتزام هبا. 

 
 على التايل: وزارة الصحةدارة اإلنشاءات ملشاريع خدمات إدارة املشاريع وإوبشكل عام تشمل 

أعوام، حسب ( 5) ملدة وزارة الصحةدارة اإلنشاءات ملشاريع املشاريع وإإدارة توظيف واستقطاب املوارد وتشغيل  .1
 اهليكل التفصيلي واالختصاصات.

 .شاريعدارة  املإوضمهم حسب مؤهالهتم مع مكتب  الصحة شاريع وزارةتقييم املوظفني احلاليني مب .2
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 .مشاريع وزارة الصحةإدارة تطوير وتنفيذ برنامج التدريب الوظيفي الفعلي يف موقع العمل مبا يتناسب مع طاقم عمل  .3
إدارة اجلوانب التعاقدية وإدارة عقد اخلدمات الفنية ملكتب االستشارات املعمارية/ اهلندسية بغرض تطوير املعايري الفنية  .4

)املواصفات القياسية، ومعايري التصميم القياسية وتفاصيل أعمال التشييد القياسية( لبنود نطاق العمل النموذجية 
شاريع احلكومية للرعاية الصحية على مستوى اململكة املدامها يف مجيع الواردة ضمن مشاريع وزارة الصحة، الستخ

 العربية السعودية.
 "مشروعات"تطبيق أدوات إدارة املشاريع اخلاصة بالشركة هبدف تطبيق األدلة واإلجراءات واملنهجيات اخلاصة بربنامج  .5

 بكفاءة.
 .الصحةوزارة  كافة مشاريع وااللتزام هبا على مستوى   "مشروعات"مراقبة تطبيق أدلة وإجراءات برنامج  .6
إدارة مشاريع الوزارة تقدمي التدريب املعد من برنامج مشروعات يف جوانب إدارة املشاريع والتطوير املهين ملوظفي  .7

 وموظفي املناطق يف وزارة الصحة إذا لزم األمر.
 .تطوير وتوصيل خمرجات "مشروعات" إىل طاقم عمل وزارة الصحة .8
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 المتطلبات: الملحق الثالث
 (: المعلومات العامة1القسم )

 جيب على الشركة أن تقدم املعلومات العامة كاملة كالتايل:
 المعلومات المطلوبة رد الشركة

 اسم الشركة بالكامل: 
 عنوان املكتب الرمسي: 
 تاريخ التسجيل: 
 رقم التسجيل باململكة: 
 نوع التصنيف السعودي: 
 State Min Value (threshold). for 

Bidding: 
 State Max Value for Bidding: 

 رقم التسجيل الدويل: 
 شركة خاصة/ عامة استثماري/ احتاد شركات

 ممثل الشركة: االسم 
 اهلاتف  

 االمييل 
نعم 

     ال    
 تضامين

 اهليكل التنظيمي للشركة
 

نعم 
     ال    

 فرع

نعم 
     ال    

 قسم

نعم 
     ال    

 قسم
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 اسم الشركة األم 

 بيانات الشركة األم )إن وجدت(
 

 العنوان 

 اسم الشخص للتواصل 
 رقم اهلاتف 

 إدارة املشاريع     ال    نعم  %

 نوع األعمال
)تأكيد نطاق العمل ونسبة اإلجناز وحجم 

 العمل لكل قسم(

 التصميم /اهلندسة     ال    نعم  %
 االستشارات     ال    نعم  %
 .... أخرى     ال    نعم  %
      ال    نعم  %
 اهلندسة / التصميم     ال    نعم  %
 االستشارات  ال     نعم  %
 أخرى     ال    نعم  %

 عدد املوظفني: إمجايل عدد املوظفني: 
 اإلدارة  

 Non-Manuals 
 Manuals 

 نسبة التوطني: مستوى التوطني: 



 

 (27 / 10     (   وزارة الصحةملشاريع  دارة اإلنشاءاتوإ شاريعاملخدمات إدارة  تقدمي دعوة عامة لتأهيل شركات

 

 : المعلومات المالية2القسم 
( سنوات، يف حالة كانت 3جيب أن تقوم الشركة بذكر مجيع املعلومات وأن تقوم بتقدمي البيانات املالية املدققة عن آخر )

املتقدم لطلب التأهيل شركة احتادية أو تضامنية أو مشاركة فيجب على كل مشارك أن يقوم بتعبئة البيانات املذكورة باجلدول 
 التايل:

 المعلومات المطلوبة رد الشركة
 قيمة رأس املال الصايف ....................................................... ر.س

 حجم الدخل السنوي 2017 ....................................................... ر.س
 2016 ....................................................... ر.س )املرتبطة بطلب التأهيل(

 2015 ....................................................... ر.س
 املرجع املصريف االسم  
 الوظيفة 
 رقم اهلاتف 

 ضمان حسن األداء هل ميكن تقدمي ضمان حسن األداء ال   نعم 
 أعلى قيمة متاحة 
 مزود الضمان 
 اسم الشخص املسؤول 
 اهلاتفرقم  

الضمان البنكي / خطاب  هل ميكن تقدمي خطاب ضمان/ خطاب اعتماد ال   نعم 
 أعلى قيمة متاحة  االعتماد

 مزود الضمان 
 الشخص املسؤولاسم  
 رقم اهلاتف 
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عن آخر احلسابات املالية  2017 غري متوفر    ال  نعم 
 2016 غري متوفر             ال  نعم  ( سنوات3)

 2015 غري متوفر         ال  نعم 
يف حالة عدم توفرها  

 يرجى ذكر السبب
تقارير املراجعة السنوية  2017 

( 3للحسابات عن آخر )
 سنوات.

 ()ترفق نسخ منها مع التقدمي

 2016 
 2015 
يف حالة عدم توفرها  

 يرجى ذكر السبب
  والموظفين الرئيسيين : الهيكل التنظيمي3القسم 

 جيب على الشركة تقدمي املستندات املتعلقة باملعلومات أدناه وكذلك اهليكل التنظيمي للمشروع ويتم إرفاقها بالتقدمي.
 التنظيمي احلايل للشركة )للشركة املسجلة هبذا الطلب(.اهليكل  .1
 عينة من اهليكل التنظيمي )مشاريع مشاهبة لنطاق وحجم املشروع املسجل هبذا الطب(. .2

على الشركة املتقدمة هلذا الطلب أن تقوم بكتابة املعلومات املذكورة أدناه مدعومة بالسرية الذاتية للموظفني الرئيسيني الذين 
 للمتابعة املباشرة عن هذا املشروع. هلم احلق

 الموظفين الرئيسيين رد الشركة
 مدير الشركة باململكة العربية السعودية 
 املشاريعمدير  
 مدير الدراسات والتصاميم 
 مدير العمليات 
 املدير اهلندسي 
 مدير إدارة العقود 
 مدير إدارة التحكم باملشاريع 
 مدير إدارة التدريب 
 إدارة اإلنشاءات مدير 

 يتم إرفاق السرية الذاتية للجميع ليتم تقدميه مع طلب التأهيل.
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 : الشهادات والتراخيص4القسم 
على الشركة استكمال املعلومات املتعلقة باجلدول أدناه اخلاصة بالتسجيل/الرتاخيص وكذلك الشهادات، وجيب تقدمي  .1

 نسخ كجزء من التقدمي:
 المطلوبةالمعلومات  رد الشركة

 ASME 

 API  االعتمادات الصناعية
 TEMA 
 أخرى 
 ISO:9001 

 شهادات االيزو
 

 ISO:31000 
 ISO:14001 
 ISO:21500 
 ISO: 45001 
 رقم الرتخيص 

 الرتاخيص املهنية

 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
 مكان الرتخيص 
  
 رقم الرتخيص 
 الرتخيص 
 الرتخيصانتهاء  
 مكان الرتخيص 
  
 رقم الرتخيص 
 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
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 المطلوبةالمعلومات  رد الشركة
 مكان الرتخيص 
  
 رقم الرتخيص 
 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
 مكان الرتخيص 

 
هل يوجد لدى الشركة أي تراخيص مهنية أخرى داخل اململكة العربية السعودية؟ )يف حال اإلجابة بنعم، نأمل أن  .2

 (.يتم ذكر إسم الرتخيص وتاريخ االنتهاء وإرفاق نسخة منها
 ارفاق املستندات القانونية التالية: .3

 .املفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة -أ
 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول -ب
 .شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول -ج
 .سارية املفعولشهادة االشرتاك يف الغرفة التجارية  -د
 .رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنيب سارية املفعول -ه
 .(نطاقات /شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة -و
 .صورة سارية املفعول من الرتخيص مبزاولة املهنة -ز
 .)إن تطلب ذلك( باهليئة السعودية للمهندسنيصورة شهادة االشرتاك  -ح
 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن -ط
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 (HSSE: الصحة، السالمة، األمن والبيئة )5القسم 

 
 سجل احلوادث   - 1-اجلزء: أ

سابقة للمشاريع ( سنوات 3يرجى كتابة عدد احلوادث، األيام اليت مل يتم العمل هبا وكذلك ساعات العمل للعام احلايل ولـ )
 اخلاصة بالشركة )ملوظفني الشركة فقط(.

 النوع 2015 2016 2017 العام الحالي
 الوفيات                        
 فقدان العمل ليوم                        
 فقدان العمل أليام                        
 حمظور من العمل                        
 العالج الطيب فقط                        
 عالج اإلسعافات األولية فقط                        
 أضرار املعدات                        
                        Near Miss  
 أضرار بيئية                        
 ساعات العمل                        

 

    ال    نعم 
 )يف اختيار نعم، يرجى إرفاق التفاصيل(

هل يوجد هنالك أي من حاالت 
 ( سنوات 5الوفاة خالل آخر )
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 سجل احلوادث باململكة العربية السعودية – 2-اجلزء أ
( سنوات سابقة للمشاريع 5العمل هبا وكذلك ساعات العمل للعام احلايل ولـ )يرجى كتابة عدد احلوادث، األيام اليت مل يتم 

 اخلاصة بالشركة )ملوظفني الشركة فقط(.
 النوع 2015 2016 2017 العام الحالي
 الوفيات                        
 فقدان العمل ليوم                        
 فقدان العمل أليام                        
 حمظور من العمل                        
 العالج الطيب فقط                        
 عالج اإلسعافات األولية فقط                        
 أضرار املعدات                        
                        Near Miss  
 أضرار بيئية                        
 ساعات العمل                        

 
 ال    نعم 

 )يف اختيار نعم، يرجى إرفاق التفاصيل(

( 5هل يوجد هنالك أي من حاالت الوفاة خالل آخر )
 سنوات 

 
  (HSSEالصحة، السالمة، األمن والبيئة )اجلزء ب: برنامج 

 (.HSSEيرجى تقدمي خطة الشركة للصحة والسالمة واألمن والبيئة )
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 : الجودة6القسم 

أو أي عمليات أو إجراءات ذات  (QA/QC)يرجى تقدمي نسخة من خطة الشركة لضمان اجلودة / ضبط اجلودة للشركة 
 صلة.

 
 العالم(: الموارد )بجميع أنحاء 7القسم 

أ( جيب على املتقدم أن يقوم بتقدمي التفاصيل عن املوارد واملوظفني التابعني للشركة جبميع أحناء العامل، وذلك عن الثالث 
 سنوات السابقة.

 الموارد رد الشركة
 لغير الحرفيين 2015 2016 2017

 مدراء املشاريع   
 التخطيط الطيب   
 مهندسي معدات طبية   
 األعمالحمللو    
 حمللو املال   
 مدراء املواقع   
 املهندسني اإلنشائيني   
 مدنينيمهندسي    
 مهندسي ميكانيك   
 مهندس اخلدمات/اهليدروليك   
 مهندسي الكهرباء   
 مهندسي اجلهد املنخفض   
 املهندسني املعماريني   
 رسامي األوتوكاد   
 خمتصني واجهات   
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 الموارد رد الشركة
 لغير الحرفيين 2015 2016 2017

 العقودمسؤويل    
 مهندسي التكلفة   
 مهندسي ختطيط   
 مقدري التكاليف   
 اختصاصني مراقبة اجلودة   
 حملل خماطر   
 اختصاصي تدريب   
 أخصائي تطوير   
 مؤرشف وثائق   
ضباط الصحة والسالمة واألمن    

 والبيئة
 اختصاصي االختبارات والتشغيل   
 مدراء اإلنشاءات    
 مهندسي مواقع   
 اخصائي مشرتيات   
 مدراء التصميم   
 أخصائي احلماية من احلريق   
 BIMمدراء    
 أخصائي نظم معلومات طبية   
 (إضافتها يتم) أخرى   
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 الموارد رد الشركة
 لغير الحرفيين 2015 2016 2017

    
    
    
    
    
    
    
    
 إجمالي القوى العاملة   

 
ملوظفي الشركة مدعوم بسجالت وزارة العمل باململكة العربية السعودية واملوارد املهنية للثالث سنوات ب( يرجى تقدمي إحصاء 

 السابقة.
 

 : تقرير الخبرات8القسم 
على اخلربات واملؤهالت مع الرتكيز على أعمال قطاع الرعاية  اتقوم بتقدمي التقرير التايل بناءجيب على الشركة املتقدمة أن 

 لكة العربية السعودية:الصحية باملم
 ( سنوات حسب النموذج التايل:8العقود التالية هي اليت مازالت قيد العمل حالياً أو مت االنتهاء منها خالل آخر ) .1

 مالحظات استكمال تعبئة اجلدول:
 عن آخر مشروع حكومي، يرجى تقدمي اسم اجلهة/املشروع.  سماإل -أ

 موقع املشروع.  املوقع -ب
 )تصميم، إدارة تصميم، إدارة إنشاءات، إدارة برامج(. -العمل )دور الشركة( يتضمن نوع   الدور -ج
 وصف نطاق العمل. وصف العمل -د
 كتابة قيمة العقد )بالريال السعودي(.  القيمة -ه
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فرباير /2016كتابة بداية املشروع الفعلي/ التاريخ املتوقع لالنتهاء بالشهر والسنة )مثال: يناير  البداية/النهاية -و
2018.) 

 املدة                كتابة املدة التعاقدية باألشهر. -ز
( مشاريع 3)مشروع عن آخر على صفحة منفصلة لكل  التقدميلكل دور قامت به الشركة حسب املذكور أعاله، يرجى 

 متصلة بطلب التقدمي.

المدة 
 باألشهر

تاريخ البداية 
 والنهاية

 شهر/سنة

القيمة )بالريال 
 السعودي(

وصف 
 العمل

 م الجهة/ اسم المشروع الموقع الدور
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 خربات الربنامج الوطين للرعاية الصحية: .2
 م السؤال الرد

هل قامت شركتكم بالعمل مع احلكومة )داخل  
 الوطنية؟اململكة( على املشاريع والربامج 

)إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التأكيد على 
كتابة الربنامج/املشروع، حجمها ومدى 
تعقيدها، كذلك نطاق عمل الشركة ومدة 

 الربنامج/املشروع(.

1 

هل قامت شركتكم بالعمل مع احلكومة/  
احلكومات )خارج اململكة( على املشاريع 

 والربامج الوطنية؟
يرجى التأكيد على )إذا كانت اإلجابة بنعم، 

كتابة الربنامج/املشروع، حجمها ومدى 
تعقيدها، كذلك نطاق عمل الشركة ومدة 

 الربنامج/املشروع(.

2 

هل يوجد لدى شركتكم أي خربات يف جمال  
 تطوير وإدارة مشاريع الرعاية الصحية.

)إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تأكيد 
حمفظة/حمافظ الشركة للتطوير مع املالك، 
كذلك نطاق عمل الشركة ومدة 
 الربنامج/املشروع، والقيمة التقديرية للمحفظة(.

3 

هل لدى شركتكم أي خربات عن اإلعداد  
 واستكمال املشاريع الكربى؟

)إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التأكيد بذكر 
اسم املشروع/املشاريع، املالك، نطاق عمل 

 الشركة، مدة املشروع وقيمة العقد(.

4 
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 م السؤال الرد
هل قامت شركتكم بإدارة واسعة لنطاق  

برامج/مشاريع الرعاية الصحية، من التخطيط 
األويل ودراسة اجلدوى وكذلك تفاصيل 
التخطيط التصميمية وحىت 

 االختبارات/التشغيل وتسليم النهائي؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى التأكيد بذكر 
اسم املشروع/املشاريع، املالك، نطاق عمل 

 دة املشروع وقيمة العقد(.الشركة، م

5 

 
 الباطنب ستشارياال: 9القسم 

جيب على الشركة اإلجابة على األسئلة أدناه ذات الصلة باختيار وترشيح استشاريي الباطن عند تنفيذ التخطيط االسرتاتيجي، 
  صفحات من مقاس( 4اهلندسة، و/أو نطاق عمل إدارة املشروعات. وحيب أال تزيد اإلجابات على هذه األسئلة عن )

A4. 
 السؤال للشركة رد الشركة

على الشركة توضيح العمليات واإلجراءات اليت تتبعها للتحديد  .1 
 والتأهيل املسبق والتقييم واالختيار لالستشاريني من الباطن.

كيفية التعامل مع وإدارة مقاويل واستشاريني الباطن خالل فرتة  .2 
األعمال اليت يتم تنفيذها تنفيذ األعمال للحفاظ على جودة 
 وإبقائها يف اجلدول الزمين احملدد هلا.

على الشركة توضيح العمليات واإلجراءات القياسية املتبعة  .3 
للتحكم ورقابة اجلودة للمخرجات اليت تنتج عن مقاويل 

 واستشاريني الباطن.
على الشركة توضيح كيفية ضمان ان مقاويل واستشاريني الباطن  .4 

وفقًا لشروط العقود معهم، وكيفية إدارة االلتزامات يعملون 
مبوجب هذا العقود لألعمال اليت يتم تنفيذها من قبل 

 استشاريني الباطن.
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جيب على الشركة أن تدرج يف اجلدول أدناه نطاقات العمل القياسية املتعاقد عليها من الباطن مع الشركات ذات املستوى 

 .نطاق عمل مماثلاألدىن يف تنفيذ أعمال ذات 

 مالحظات:
 اذكر يف حالة أن االختيار يتم استنادا، التأهيل املسبق، املوردين األفضل، املورد الوحيد، والتنافس.: أسس االختيار

 .الوحدة، إخل( دخل النموذج التجاري القياسي )لسداد التكاليف، املبالغ املقطوعة، سعر: اشروط التعاقد من الباطن
 

 : استراتيجية الموارد10القسم 
يرجى استكمال البيانات أدناه بشأن املوارد اليت تستخدمها الشركة خلدمات إدارة املشاريع، التخطيط االسرتاتيجي، اهلندسة 

 )املعايري الفنية( ونطاق العمل املصاحب هلا.
 كتب يذكر العدد.اذكر موقع املكتب )املدينة، املنطقة( ويف حالة وجود أكثر من م: املوقع

 أ( اذكر اخلدمات الفنية / اإلدارية. :مزود اخلدمة
 ب( املوظفني الدائمني.
 ت( الشركات الفرعية.

 م المعلومات المطلوبة رد الشركة
 نطاق العمل 

 استشاري الباطن أسس اختيار  1
 شروط التعاقد مع استشاري الباطن 

 نطاق العمل 
 استشاري الباطن أسس االختيار  2

 شروط التعاقد مع استشاري الباطن 
 نطاق العمل 

 استشاري الباطن أسس االختيار  3
 شروط التعاقد مع استشاري الباطن 
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اذكر التخصص األساسي لألعمال املنفذة )إدارة مشروعات، إدارة اإلنشاءات، التخطيط العمراين، أو : التخصص الرئيسي
 مكتب متعدد التخصصات.

 التقرييب للفئات الرئيسية لكل مزود خدمة.أدرج العدد : املوارد
 الموارد

التخصص 
 الرئيسي

 م موقع المكتب مزود الخدمة
 الدعم اإلدارة

االخصائيين 
 الفنيين

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 

املمكن أن تكون وثيقة الصلة بوصف قدراهتا أو تأهيلها بشكل تقدم الشركة أي معلومات أخرى ذات صلة أدناه واليت من  
 أفضل.
 : النظم اآللية وإدارة البيانات11القسم 

 الهيكل التنظيمي -الجزء أ 
يرجى تعبئة اجلدول أدناه ملوظفي الشركة الرئيسني واهليكل التنظيمي ذوي الصلة بالنظم اآللية وإدارة املعلومات )نظم املعلومات 
اجلغرافية، منوذج معلومات املباين، إخل(. يرجى املالحظة أن ممثل الشركة الذي س يحدد أدناه جيب ان يكون نقطة الوصل لطلب 

 .اية توضيحات خبصوص هذا القسم من طلب التأهيل
 ممثل الشركة 
 رقم اهلاتف 
 رقم اجلوال 
 الربيد اإللكرتوين 
 رابط املوقع 
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 اآللية وإدارة البيانات معلومات فريق عمل النظم
 عضو فريق العمل األسم رقم الهاتف البريد االلكتروني

 مدير النظم اآللية وإدارة البيانات   
 مدير تقنية املعلومات   
 مدير التصميم احملوسب   

 اخرى )تحدد الشركة اي وظائف اخرى رئيسية(
    
       

 
 
 

 وإدارة البياناتالجزء )ب( معلومات النظم االلية 
 يرجى اإلجابة عن األسئلة أدناه بشأن النظم االلية وإدارة البيانات:

 م السؤال رد الشركة
هل تقدمت الشركة لطلب تأهيل ذو صلة  

 باهليكل التنظيمي اآليل؟
1 

هل متتلك الشركة مرجع قياسي يستخدم  
ونظم  GIS, BIMإلنتاج مستندات 

 إدارة املعلومات، والنماذج املختلفة؟

2 

هل من املمكن ان تستخدم الشركة معايري  
أخرى خمصصة للمشروع، واليت ختتلف عن 

 املعايري املستخدمة فيها؟

3 

هل الشركة متتلك إجراءات موثقة واليت  
 تصف كيفية إصدار ومراجعة املخططات؟

4 
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 الجزء )جـ( أية معلومات أخرى تخص إدارة محتوى الشركة:
وثيقة الصلة بالنظم اآللية ونظم إدارة املعلومات تقدم الشركة أي معلومات أخرى ذات صلة أدناه واليت من املمكن أن تكون 

 واليت من شأهنا أن تساهم يف تأهيل الشركة بشكل أفضل.
 ECMS  المحتوى: نظام إدارة 12القسم 

 اجلزء )أ( اهليكل التنظيمي
املعلومات )نظم املعلومات يرجى تعبئة اجلدول أدناه ملوظفي الشركة الرئيسني واهليكل التنظيمي ذوي الصلة بالنظم اآللية وإدارة 

اجلغرافية، منوذج معلومات املباين، إخل(. يرجى املالحظة أن ممثل الشركة الذي س يحدد أدناه جيب ان يكون نقطة الوصل لطلب 
 اية توضيحات خبصوص هذا القسم من طلب التأهيل

 ممثل الشركة 
 رقم اهلاتف 
 رقم اجلوال 
 الربيد اإللكرتوين 
 رابط املوقع 

 معلومات فريق عمل إدارة احملتوى/ الوثائق 
 عضو فريق العمل األسم رقم الهاتف البريد االلكتروني

 مدير املشروع   
 مدير الوثائق واملعلومات   

 اخرى )حتدد الشركة اي وظائف اخرى رئيسية(
    
       

 

اآللية ما هو نظام الشركة املفضل للنظم  
 ونظم إدارة البيانات؟

5 

هل الشركة متتلك إجراءات موثقة واليت  
تصف مدى فعالية تدريب طاقم العمل 

 GIS, BIMالذي خيتص مبستندات ال 

6 
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 : ECMS اجلزء )ب(: معلومات نظام إدارة احملتوى/ الوثائق
 استكمال األسئلة التالية املتعلقة بنظام إدارة الشركة وكذلك اخلرباتيرجى 

 اجلزء )جـ( أية معلومات أخرى ختص إدارة حمتوى الشركة
واليت من املمكن أن تكون وثيقة الصلة بالنظم اآللية ونظم إدارة املعلومات تقدم الشركة أي معلومات أخرى ذات صلة أدناه 

 واليت من شأهنا أن تساهم يف تأهيل الشركة بشكل أفضل.

 م السؤال رد الشركة 
هل لدى الشركة أي خربات على أدوات قواعد البيانات  

 للمشاريع أو نظم إدارة الوثائق على شبكة االنرتنت؟
1 

ما هو نظام إدارة الوثائق املفضل لدى الشركة املمكن  
 االنرتنت؟العمل به عرب 

2 

من هم األشخاص يف الشركة املخولون للوصول إىل  
 كافة الوثائق اخلاصة بالشركة؟

3 

كيف تتحكم الشركة فيمن ميكنه الوصول أو إدخال  
 املعلومات يف نظام إدارة الوثائق؟

4 

هل لدى الشركة نظام حلفظ ووصف امللفات وكذلك  
 ترقيم امللفات؟

5 

خربات حول استخدام هل يوجد لدى الشركة أي  
 نظام حفظ الوثائق ملراقبة عمليات املراجعة؟

6 

هل يوجد لدى الشركة عملية تدقيق للبيانات املوجودة  
 لنظام إدارة الوثائق؟

7 

هل يوجد لدى الشركة مؤشرات أداء رئيسية إلدارة  
 الوثائق؟

8 

هل يوجد لدى الشركة أي إجراء موثق يصف نظام  
 حفظ الوثائق؟

9 

هل تقوم الشركة بتطوير أو استخدام أدوات أو أنظمة  
 تتفاعل مع نظام إدارة الوثائق؟

10 

هل يوجد لدى الشركة أي إجراء موثق حول أنظمة  
 وترتيبات وأمان نظام البيانات؟

11 
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 تعليمات التسليم
 :بأي من التعليمات التالية يعد سبباً كافية لعدم التأهل لاإلخال ة التعليمات وإتباعها،راءاء قجالر 

 .مساءً  4م الساعة 13/09/2018يوم اخلميس  يف موعد أقصاه ملفات التأهيليتم تسليم  .1
 .ةغري مؤهل الشركةعد تسليم لن يتم النظر يف املرفقات و يف حال التأخر عن موعد الت .2
  alamriam@moh.gov.sa عرب الربيد االلكرتوين التايل: ملفات التأهيل جيب تسليم مجيع  .3
 .ة مجيع املرفقات بشكل الكرتوين وباللغة العربيةئجيب تعب .4
 .إلثبات دقة املعلومات الشركةإرفاق صور املستندات الثبوتية خمتومة خبتم  .5
عدم ملء كامل البيانات املطلوبة سببا  عدم إرفاق املستندات الثبوتية أو يعترب القصور يف تقدمي البيانات املطلوبة أو .6

 .التأهليف عدم 
 .دي ذلك إىل عدم التأهلؤ ئة النماذج باملعلومات الصحيحة يحالة عدم تعبيف  .7
  alamriam@moh.gov.sa ارساهلا إىل الربيد اإللكرتوين التايل:يتم  استفساراتيف حال وجود أي  .8

يتم الرد عليكم يف خالل ثالث أيام  أنعلى ، مساءً  4م الساعة 03/09/2018ثنني يوم اإلموعد أقصاه يف 
 عمل.

 . www.moh.gov.saسيتم اإلعالن عن النتائج يف موقع اجلهة الرمسي  .9
بأسباب إستبعادهم يف مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج  ةالغري مؤهلالشركات سيتم إخطار  .10

اإلستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل الربيد اإللكرتوين السابق  الغري مؤهلةشركات أو ميكن لل
 ذكره.
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