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 للمشاركة في  دعوة تأهيل شركات استشارية 
 منطقة الوسطى "في التجمع الصحي األول في القديم خدمات إستشارية تتشغيل و"مشروع 

املسبق متهيداً لدعوتكم  ستشارينياالإىل املشاركة يف برنامج تأهيل  مبكتب حتقيق الرؤيةدعوكم وزارة الصحة ممثلة ت
يف املنطقة  ألولا الصحي التجمع يفقدمي خدمات استشارية تتشغيل ومشروع  " يف منافساتلتقدمي عروضكم 

 ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطين ويف إطار املنافسة العامة. ،" الوسطى
 اليت سيتم طرحها الحقا، اتواملشاركة يف املناقص االستشارينييف حال رغبتكم يف املشاركة يف برنامج تأهيل 

 .ةاملرجو إتباع اخلطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( يف امللحق الثالث من هذه الدعو 
 يد بتاريخ التسليم النهائي.التقالتأكد من فهمه جيداً مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  

 يف عدم التأهل. يعد سبباً  قبله وأم مجيع املتطلبات يف موعد التسليم النهائي إن القصور وعدم إستيفاء وتسلي
 اً.راه مناسبتقبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا  بوزارة الصحةحتقيق الرؤية  كتبمل حيق

 آخر موعد إلرسال اإلستفسارات
م2018 /10/ 11  الخميسيوم   

مساء   4الساعه   

 اإليميل : ترسل إلى
salgezany@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى اإليميل :
Procurement-vro@moh.gov.sa 

 م2018 /10/ 18  الخميسيوم  آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل
 مساء   4الساعه 

 اإليميل : ترسل إلى
salgezany@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى اإليميل :
Procurement-vro@moh.gov.sa 

 الملحقات المرفقة: 
 حملة عامة.امللحق االول:  -
 .عن اخلدمة املطلوبة ةامللحق الثاين: نبذ -
 املتطلبات.امللحق الثالث:  -

 ،،مع الشكر والتقدير
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 4  2030نبذة عن رؤية اململكة 
 5 نبذه عن برنامج التحول الوطين

 5 بوزارة الصحة التحول املؤسسينبذة عن 
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 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 
عديدة، متكنها من تبوء  واقتصادية جغرافية وحضارية واجتماعية ودميوغرافيةمات السعودية مقو لقد حبا اهلل اململكة العربية 

 مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مستوى العامل.
 .م2030رؤية عنــد بنــاء ته اململكة هجـورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انت

ند لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون وس ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دور همي ســتمكنســالاإلفمكانة اململكة يف العامل 
قعها االسرتاتيجي من أن تكون حمورا لربط فيما سيمكنها مو  لتنويع اقتصادها وحتقيق استدامتها قوهتا االستثمارية املفتاح واحملرك

 ث.القارات الثال
حملاور تتكامل وتنسق مع تعتمد الرؤية على ثالث حماور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه ا

 بعضها يف سبيل حتقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
اجماً لتحقيق رؤية اململكة العربية برنوقد أطلق ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز إثين عشر 

 السعودية. 
 برنامج التحول الوطين  .1
 برنامج خدمة ضيوف الرمحن  .2
 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3
 برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية  .4
 برنامج تطوير القطاع املايل  .5
 برنامج حتسني منط احلياة  .6
 ية برنامج ريادة الشركات الوطن .7
 برنامج الشراكات اإلسرتاتيجية  .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 2030ة ق برنامج التحّول الوطين للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعوديطل  أ  

ت اجلهات املشاركة د  د  قها. وح  سبيل حتقي تواجه اجلهات احلكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية يف
وجماهبة هذه التحديّات إىل  2030اململكة العربية السعودية  اسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤية االربنامج أهدافً  يف

يق هذه األهداف بشكل سنوي، ن مث حتديد املبادرات الالزمة لتحقة، ومدد  حم   بناءً على مستهدفات 2020 العام
األول على  الربنامج يف عامه تفصيلية هلا، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق وبناء خطط

 يف األعوام املقبلة. مراجعة اجلهات املشاركةجهة حكومية على أن يتم  24مستوى 
 اململكة العربية السعودية رؤية طوير العمل احلكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيقويهدف الربنامج إىل ت

ملوجة األوىل لتحقيق م هي ا2016للعام  وتعترب مبادرات الربنامج ،، واستيعاب طموحاهتا ومتطلباهتا2030
تماد مبادرات إضافية يتم دراستها اعذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر يف كفايتها وأدائها دورياً، والنظر يف 

 وفق آلية عمل الربنامج. وتطويرها
 وترية التنسيق والعمل لوطين يف رفعل اوالتزاماً بتوجه الرؤية لدعم املرونة يف العمل احلكومي، ساهم برنامج التحو  

وطنية، والدفع حنو التخطيط الاألولويات  على عرب حتديد بعض األهداف املشرتكة للجهات العاّمة بناءً  املشرتك
يف عملية حتديد التحديات  القطاعني اخلاص وغري الرحبي ونقل اخلربات بني اجلهات العاّمة، وإشراك ،املشرتك
 ء.والتنفيذ، واملسامهة يف املتابعة وتقييم األدا احللول وأساليب التمويل وابتكار
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 بوزارة الصحة التحول المؤسسي نبذة عن 
 ومعلومات أساسية :مقدمة 

وبرنامج التحول الوطني العديد من ألاهداف املهمة التي سيتم تحسينها في القطاع الصحي في أرجاء  2030أوضحت رؤية السعودية 

 داخل وزارة الصحة، وهو مكلف بقيادة إلاصالحات في القطاع 
ً
اململكة العربية السعودية. يعد مكتب تحقيق الرؤية اختصاصا

دية من خالل سبعة محاور للتحول. هذه املحاور السبعة على النحو التالي: التحول املؤسس ي، الصحي في اململكة العربية السعو 

 نموذج الرعاية، مشاركة القطاع الخاص، تمويل الرعاية الصحية، الحوكمة، القوى العاملة والصحة إلالكترونية )الرقمية(. 

املؤسس ي هو املسئول عن تصميم وإدارة التحول على مستوى وخالل املحاور السبعة الشاملة املحددة أعاله، يظل محور التحول 

مقدم الخدمة. يهدف التحول املؤسس ي إلى التأكد من أن مزودي الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودية سوف يصبحون 

يتم هيكلة برنامج مؤسسات مستقلة يتمتعون بالقدرات واملقدرات املطلوبة لتقديم رعاية صحية عاملية وبتكلفة فعالة. سوف 

التحول املؤسس ي على خمسة مسارات عمل، أال وهم: مكتب إدارة التحول املؤسس ي، شركة قابضة / شركات مناطقية، دعم 

 مقدمي الخدمات، املوارد البشرية وإعداد القادة، والتمويل.

الذي قمنا بوضع تصور له لنظام الرعاية في الجزء التالي، قدمنا نظرة عامة محدثة عن برنامج التحول املؤسس ي والهيكل املعدل 

 الصحية في اململكة العربية السعودية. 

 يتعين على جميع مقدمي العروض دراسة ردودهم في سياق فلسفتنا ألاساسية املتعلقة بالتحول املؤسس ي:

 رؤيتنا لهذا التحول على أنه رحلة.أ.

 من الاتفاق على الحلول الكاملة نفهم تعقيدات التحول من هذا النوع، ونفهم كذلك أهمية ب.
ً
الاتفاق على اتجاه الرحلة بدال

 النهائية. 

نعلم أن العملية ستتحلى بالديناميكية، وفي حين أن كل مرحلة من مراحلها سوف تعتمد على مخرجات واضحة قابلة للتسليم 

 مع تقرير وجهتنا النهائية. ومقيمة بشكل جاد، عبر مراحل تقدمنا في هذه الرحلة، فنحن نتوقع أن تتطور خططنا 
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نعتقد عند هذه النقطة، وبناًء على العمل املنجز حتى آلان، أن أكثر الطرق فعالية للتقدم مع التحول املؤسس ي يكون على النحو 

 التالي:

 على الواجبا.1
ً
ت التنظيمية فصل الوظائف التنظيمية والتشغيلية داخل وزارة الصحة إلى قسمين. الجزء ألاول سوف يبقى مسيطرا

 باملسئولية الوطنية عن تخطيط الرعاية الصحية. من الضروري أن يتم هذا الفصل 
ً
وصناعة السياسات. وسوف يحتفظ أيضا

بأسرع وقت عملي ممكن مع التأكد بأن "سير العمل املعتاد" لن يتعرض ألي مخاطر أو توقفات، ويتعين على مقدمي العروض الشرح 

از هذا. وبعد ذلك، ومع نضج الشركة القابضة والشركات املناطقية واضطالعهم بمسئولياتهم، فإن بشكل تفصيلي كيف يمكن إنج

 وزارة الصحة سوف تكون بحاجة إلى التحول كذلك.

تأسيس شركة قابضة وطنية واحدة لالضطالع بمسئوليات الوظائف التشغيلية لوزارة الصحة وتملك أصولها. من أجل تسهيل .2

، فإن الشركة القابضة هذه وتسريع نقل هذه ألا 
ً
 طويال

ً
صول دون الحاجة إلى الفحص النافي للجهالة املعقد والذي يستغرق وقتا

سوف تبقى هيئة قطاع عام ونتوقع على ألاقل في الفترة ألاولية أن هذه الشركة سيتم تأسيسها كجزء من وزارة الصحة. ستكون 

 هذه الشركة بسيطة دون أي دور تشغيلي مهم.

شاء خمس "شركات مناطقية" )الوسطى، الغربية، الشرقية، الشمالية، الجنوبية(. سيتم نقل التحكم التشغيلي وصالحية إن.3

تقديم خدمات الرعاية الصحية في مناطق اختصاص هذه الشركات لهذه الشركات والتي ستكون مسئولة عن تكامل خدمات الرعاية 

على املستوى املحلي وتعزيز التنافس بين مقدمي الرعاية الصحية. أدناه تفاصيل  الصحية، والاضطالع بالتخطيط الرعاية الصحية

 أكثر فيما يتعلق بالخدمات املقدمة املتوقعة.

وضمن الارتباطات بين كل شركة من هذه الشركات، كٌل في منطقتها الخاصة، مع التجمعات الاستكشافية الحالية والجهود املستمرة  .4

صحية، يتعين أن تستمر املشروعات والجهود املستمرة دون أي انقطاع مع توفير الدعم الكامل من خالل من أجل إنشاء تجمعات 

 من 
ً
، نتوقع أن يكون هناك تقريبا

ً
من هذه التجمعات الصحية  30 – 25برنامج التحول املؤسس ي. وفي النهاية، وكما تصورنا سابقا

، وأنها في الوقت املناسب سوف تكون بحاجة 
ً
إلى تقف ككيانات مستقلة في "اليوم ألاول" قبل بدء رحلة التكامل الطويلة، مع إجماال

 املسؤولة. كيانات الرعايةوجود تحسينات سريرية وتشغيلية مع نمو هذه املنظمات إلى 
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، نتوقع إنشاء تجمعات إضافية بعد التجمعات الاستكشافية الحالية، والتي سيتم إطالقها في  .5
ً
 أيضا

ً
كما أوجزنا سابقا

 من أجل تعظيم الاستفادة من املوارد املشتركة وتدفق العمل. 
ً
موجات متتالية مع بعض التداخل الذي ربما يكون مناسبا

ألاولية، فإن قيمة استخالص الدروس املستفادة من التجمعات الاستكشافية  وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى حجم املهمة

، 2030تجمعا بحلول عام   25 – 20والتي سيتم موازنتها من خالل الحاجة إلى إنشاء جميع التجمعات التي يبلغ عددها من 

د خمسة تجمعات إضافية لبدء فنحن نعتقد أن هناك حاجة لتقييم وإنشاء شبكة التجمعات التدريجية واملستمرة، مع وجو 

 الرحلة خالل نطاق هذا الارتباط. 

واحتوت الرؤية على عدد من ألاهداف الاستراتيجية، واملستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاّصة بعدد من 

الاقتصادية والتنمية إطار  املحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي. وأقر مجلس الشؤون

 من ألاهداف الاستراتيجية 
ً
حوكمة فّعال ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعدّدة، يحقّق كل منها جزءا

لبات كل برنامج ومستهدفاته محدّدة 
ّ
والتوجهات العاّمة للرؤية. وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متط

 
ً
 لتحقيق )رؤية اململكة العربية السعودية زمنيا

ً
بات الالزمة وصوال

ّ
 وفق املتطل

ً
   (.2030، وستطلق هذه البرامج تباعا
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
 
 
 
 

 9 عنوان العقد
 9 التاريخ املستهدف  لبداية العقد

 9 مدة العقد
 9 موقع العمل

 9 خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد .1
 يف املنطقى الوسطى ألولالصحي ا تجمعبال تقدمي خدمات استشاريةتشغيل و مشروع 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد. 2
 م1/11/2018

 مدة العقد .3
 ( شهر من تاريخ بداية العقد.24) العقدستكون مدة 

 موقع العمل.4
 الوسطى قةيف املنط االولالتجمع الصحي  سيتم التنفيذ يف

 وصف الخدمة المطلوبة.5
 خدمات الموارد البشرية:

دارة عمليات املوارد البشرية )العالقات وتسهيل وإ وتوفري الكفاءاتتوفري االستشارات يف حتديد املهارات الالزمة للعاملني وضمان استقطاب  
 احلكومية للموظفني الدوليني التدريب والتطوير( وما اىل ذلك من خدمات حسب ما يقرر التجمع 

  دده ادارة التجمع الصحي:يكونون في المجاالت التالية حسب ما تح ومدراء مشاريعمن الخبراء  االستعانة بعدد حيث سيتم
 طيط اإلسرتاتيجي.التحول والتخ 
 .اإلدارة القانونية 
 .العالقات العامة 
 .جتربة املوظف واملريض 
 .تطوير نظام اخلدمات الصحية 
  يف اخلدمات الصحية.التميز 
 .التميز يف صحة اجملتمع 
 اهلندسية واإلمداد. الشؤون 
 .املالية 
 .التطوير التنظيمي 
 .تقنية املعلومات 
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 تقنية المعلومات واالتصاالت:الخدمات المكتبية واإلدارية وحلول  -

زة احلاسب اآليل والطابعات واملاسحات الضوئية توفري كل ما يلزم املستلزمات املكتبية والتأثيث وتوفري أجهزة االتصاالت والربامج والتطبيقات وأجه

 الالزم للمبىن شاملة التصاالت وتقدمي الدعم الفينوغريها من األجهزة اإللكرتونية الالزمة وتطوير البنية التحتية لتشغيل احللول لتقنية املعلومات وا

 التجمع. وتصميم شعار وادارهتااالجتماعي  وحسابات التواصلكرتوين االل وإنشاء املوقعالشبكة الداخلية واإلنرتنت الالسلكي 

 خدمات لتطوير بيئة العمل خدمات غير طبية ذات الصلة: -

 واالسكان حيددها والتنقل الضيافةت ستلزمامل باإلضافة ملورش عإدارة وإجياد حلول لتوفري أي مواد غري طبية او خدمات تشغيلية مثل إقامة 

  .وزيارة املواقعوكذلك تنقل الطاقم  الصحي،التجمع 
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 الملحق الثالث

 المتطلبات

 12-11 املستندات املطلوبة
 22-15 النماذج املرفقة

 23 تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   

 املستندات القانونية .1
 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. 1-1
 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. 2-1
 شهادة القيمة الضريبية املضافة . 3-1
 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. 4-1
 شهادة االشرتاك يف الغرفة التجارية سارية املفعول. 5-1
 ة املفعول.املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنيب ساريرخصة االستثمار إذا كان  6-1
 لسعودة/ نطاقات(.اشهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة  7-1
 القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة يف الثالث سنوات األخرية. 8-1

 تعليمات التسليم. وترقيمها كما ذكر يف امللحق الثالث االستشاري يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة خبتم
 املستندات الفنية واخلربات السابقة .2
 حسب النموذج املرفق. االستشاريذكر معلومات عن  1-2
 ( على أن حيتوي على:Company Profileملف الشركة ) 2-2

 اهليكل التنظيمي. 2-2-1
 عدد املوظفني. 2-2-2
 .االستشاري عدد فروع ومكاتب  2-2-3
 ملعتمدين.املوردين ا 2-2-4

 حسب النموذج املرفق. ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشاهبة لنوع العقد املذكور خالل اخلمس سنوات السابقة 3-2
 رفق.ذكر املشاريع احلالية واليت سيتم تنفيذها يف نفس فرتة عمل املشروع حسب النموذج امل 4-2
 حسب النموذج املرفق. لالستشاريابع ذكر خربات اجلهاز الفين واإلداري الت 5-2
 املالية خالل مدة تنفيذ العقد. االستشاريذكر إلتزامات  6-2
 .االستشاريذكر مصادر متويل  7-2
 إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء. 8-2
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 النماذج المرفقة 

 

 

 

 14 االستشاريمنوذج  معلومات عن 
 16 - 15 ملشاريع السابقةا -منوذج اخلربات 
 18 - 17 ملشاريع احلالية ا -منوذج اخلربات 
 19 لكادر اإلداريا -منوذج اخلربات 
 19 لكادر الفينا -منوذج اخلربات 

 21 تعليمات التسليم
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 الشركةنموذج  معلومات عن 
 

  الشركة -1
  الشركةرأس مال   )شركة/ مؤسسة( الشركةاسم 

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  املسئول:اسم الشخص 

 العنوان -2
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكرتوين  :الربيد اإللكرتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3
 نسبة امللكية اجلنسية املالك / الشركاء

   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -4
  االسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكرتوين
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 شاريع السابقةالم -نموذج الخبرات 
 

 التي تقدمها الشركةتوضيح تفاصيل طبيعة األنشطة  -1
 
 
 
ت األخيرة حسب الجدول خالل الخمس سنوا الشركةاذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل  -2

 التالي:
 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 المشروع الثاني الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
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  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 المشروع الثالث الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11

 ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع. ملحوظة:
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 شاريع الحاليةالم -نموذج الخبرات 
 

 الشركةتوضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها -1
 
 
 
 قائمة حاليا حسب الجدول التالي: اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع-2

 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 المشروع الثاني الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11
 المشروع الثالث الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع 11

 ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع. ملحوظة:
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 إلدارياالكادر  -نموذج الخبرات 

 

 حسب الجدول التالي: للشركةوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 ميكن طلب السرية الذاتية عند احلاجة. ملحوظة:

 يالكادر الفن -نموذج الخبرات 
 

 حسب الجدول التالي: لالستشاريوضح خبرات الكادر الفني التابع 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 ميكن طلب السرية الذاتية عند احلاجة. ملحوظة:
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 وصف المعيار المعيار مسلسل

 املستندات القانونية 1
لتأهيل املوضحة يف فقرة االلجنة باستعراض الشهادات والوثائق املقدمة من الشركات طالبة ستقوم 

ململكة )سجل يف كراسة التأهيل وستقوم بالتأكد من أحقية الشركة بالعمل يف ا املستندات املطلوبة
 خصة استثمار أجنيب( وموافقة نشاطها لطبيعة نطاق املشروع.ر  –جتاري 

 الكادر اإلداري 2
م العمليات ووجود ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس تقسي

 إدارات خمتصة بالتحكم باجلودة  

 الكادر الفين 3
ة اليت ستعمل يف املشروع ستقوم اللجنة باستعراض السري الذاتية وخربات ومؤهالت الكوادر البشري

 بنطاق عمل املشروع. ى ارتباط خربات الفريق الفينوتقيمها من حيث مستوى مؤهالت الفريق ومد

 اخلربة الفنية 4
شروع خالل اخلمس ستقوم اللجنة باستعراض ثالثة مشاريع على األقل مشاهبة لنطاق عمل امل
)إرفاق شهادات حسن  سنوات السابقة يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح

 املشاريع. أداء( باإلضافة إىل قيمة هذه

5 
ت القوائم املالية والتزاما
املقاول خالل مدة 

 تنفيذ العقد

التأهيل وحجم التزاماته  ستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية لثالث السنوات األخرية لطالب
يل على الوفاء بالتزاماته خالل خالل مدة تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة الفنية بتقييم قدرة طالب التأه

 ل مدة تنفيذ العقد.تنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته خال مدة
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 تعليمات التسليم
 لعدم التأهل:فياً التالية يعد سبباً كابأي من التعليمات  قراءة التعليمات وإتباعها،اإلخاللالرجاء 

 .مساءً  4الساعه  م2018 /10/ 18 اخلميسيوم  يف موعد أقصاه ملفات التأهيل إرساليتم  .1
 هل.غري مؤ  مقدم اخلدمةويعد  إستالم أي ملفات يف حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم .2
 : اإللكرتوين إىل اإلمييلعن طريق الربيد جيب ارسال مجيع ملفات التأهيل  .3

 salgezany@moh.gov.sa                           

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة إىل اإلمييل : 
 .مجيع املرفقات وباللغة العربية تعبئةجيب  .4
 .إلثبات دقة املعلومات مقدم اخلدمةإرفاق صور املستندات الثبوتية خمتومة خبتم  .5
م ملء كامل البيانات املطلوبة سببا البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعد يعترب القصور يف تقدمي .6

 .يف عدم التأهل
 .دي ذلك إىل عدم التأهلؤ باملعلومات الصحيحة ي النماذجيف حالة عدم تعبئة  .7
   :عناوين الربيد اإللكرتوين التاليه إىلارساهلا يف حال وجود أي إستفسارات يتم  .8

salgezany@moh.gov.sa  

vro@moh.gov.sa-Procurement  

 خالل ثالث أيام يفعلى أن يتم الرد عليكم مساًء  4الساعه   م2018 /10/ 11 اخلميس يوميف موعد أقصاه 
 عمل.

 . www.moh.gov.sa ياإلعالن عن النتائج يف موقع اجلهة الرمسسيتم  .9
ن تاريخ اإلعالن عن سيتم إخطار مقدمي اخلدمة الغري مؤهلني بأسباب إستبعادهم يف مدة أقصاها أسبوع م .10

تواصل من خالل الربيد تأهلهم بالالنتائج أو ميكن ملقدمي اخلدمة الغري مؤهلني اإلستفسار عن أسباب عدم 
 اإللكرتوين السابق ذكره.

mailto:salgezany@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
mailto:%20salgezany@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
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