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 عامةدعوة 
 وزارة الصحةلمشاريع  دارة اإلنشاءاتوإ مشاريعاللتأهيل شركات خدمات إدارة 

دارة وإ اشارع املدارة إاشاركة  ي برنام  التأهيل املسقق لاشركات خدمات إىل املمبكتب حتقيق الرؤعة دعوكم وزارة الصحة ممثلة ت
 .إدارة املاشارع خبدمات وزارة الصحة متهيداً لدعوتكم لتقدمي عروضكم لتزوعد  وزارة الصحةملاشارع   اإلناشاءات

 املنافسةاملاشاركة  ي و اشركات خدمات إدارة ماشارع  وزارة الصحة برنام  التأهيل املسقق ل ي حال رغقتكم  ي املاشاركة  ي برنام  
 .من هذه الدعوة الثالث ي امللحق  )املتطلقات( املرجو إتقاع اخلطوات الالحق ذكرها اليت سيتم طرحها الحقا،

 د بتارعخ التسليم النهائي.التقي  التأكد من فهمه جيداً م  مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  
 ععد سققا  ي عدم التأهل. هققل او موعد التسليم النهائي  يوتسليم مجي  املتطلقات  استيفاءإن القصور وعدم 
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 م2018/ 24/12 األثنينيوم 

 مساء  4  الساعة

 ترسل إىل:
nbogami@moh.gov.sa  

  ونسخة:
 Procurement-vro@moh.gov.sa  

 
 
 
 
 
 
 



 

 (29 / 3     (   وزارة الصحةملاشارع   دارة اإلناشاءاتوإ اشارع املخدمات إدارة  تقدمي دعوة عامة لتأهيل شركات

 لمحة عامة : األولالملحق 
 2030عن رؤية المملكة العربية السعودية  ةنبذ

ا من تقوء هكنمتلقد حقا اهلل اململكة العربية السعودعة مقومات جغرافية وحضارعة واجتماعية ودميوغرافية واقتصادعة عدعدة، 
 مكانة رفيعة بني الدول القيادعة على مستوى العامل.

 .م 2030رؤعة عنــد بنــاء  اململكة انتهجتهورؤعــة أي دولــة ملســتققلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا 
وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون  دي كعمــقــا الرعــاها مــن أداء دور هاإلســالمي ســتمكن ي العامل  ة اململكةفمكان

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

 تنسق م و مزدهر ووطن طموح وهذه احملاور تتكامل  اقتصادحيوي،  اقتصادتعتمد الرؤعة على ثالث حماور رئيسية وهي: 
 بعضها  ي سقيل حتقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤعة.

ة اململكة عاشر برناجمًا لتحقيق رؤع اثين عقد العزعزحممد بن سلمان بن  األمريامللكي سمو صاحب الوقد أطلق ويل العهد 
 العربية السعودعة. 

 الوطين برنام  التحول .1
 برنام  خدمة ضيوف الرمحن .2
 العامة االستثماراتبرنام  صندوق  .3
 اخلدمات اللوجستيةبرنام  تطوعر الصناعة الوطنية و  .4
 برنام  تطوعر القطاع املايل .5
 برنام  حتسني منط احلياة .6
 برنام  رعادة الاشركات الوطنية .7
 االسرتاتيجيةبرنام  الاشراكات  .8
 برنام  اإلسكان .9

 برنام  التخصيص .10
 برنام  تعزعز الاشخصية الوطنية  .11
  برنام  حتقيق التوازن املايل .12
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 نبذة عن برنامج التحول الوطني
وإدراك التحدعات اليت تواجه اجلهات  2030أ طِلق برنام  التحّول الوطين للمسامهة  ي حتقيق رؤعة اململكة العربية السعودعة 

افًا  سقيل حتقيقها. وحدددددت اجلهات املاشاركة  ي الربنام  أهداحلكومية القائمة على القطاعات االقتصادعة والتنموعة  ي
بناءً على مستهدفات  2020وجماهبة هذه التحدعّات إىل العام  2030اسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤعة اململكة العربية السعودعة 

دددة، ومن مث حتدعد املقادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف باشكل سنوي، وبناء خط د على مؤشرات ط تفصيلية هلا، تعتمحم 
جهة حكومية على أن عتم مراجعة اجلهات  24مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق الربنام   ي عامه األول على مستوى 

 املاشاركة  ي األعوام املققلة.
، 2030ية السعودعة ة العربوعهدف الربنام  إىل تطوعر العمل احلكومي وتأسيس القنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤعة اململك

م هي املوجة األوىل لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها  2016واستيعاب طموحاهتا ومتطلقاهتا، وتعترب مقادرات الربنام  للعام 
 وتقييمها والنظر  ي كفاعتها وأدائها دورعاً، والنظر  ي اعتماد مقادرات إضافية عتم دراستها وتطوعرها وفق آلية عمل الربنام .

والتزاماً بتوجه الرؤعة لدعم املرونة  ي العمل احلكومي، ساهم برنام  التحوُّل الوطين  ي رف  وترية التنسيق والعمل املاشرتك عرب 
حتدعد بعض األهداف املاشرتكة للجهات العاّمة بناًء على األولوعات الوطنية، والدف  حنو التخطيط املاشرتك، ونقل اخلربات بني 

شراك القطاعني اخلاص وغري الرحبي  ي عملية حتدعد التحدعات وابتكار احللول وأساليب التموعل والتنفيذ، اجلهات العاّمة، وإ
 واملسامهة  ي املتابعة وتقييم األداء.

 
 بوزارة الصحة ن الهندسيةؤو المساعدة للشالوزارة نبذة عن وكالة 

ق الصحية بوزارة الصحة هي اجلهة املسئولة عن ختطيط وتصميم وتنفيذ وجتهيز املراف املساعدة للاشئون اهلندسيةالوزارة وكالة تعد 
بأنواعها )املدن الطقية واملستاشفيات واملراكز الصحية واملقاين اإلدارعة والسكنية واخلدمية األخرى( بوزارة الصحة وكذلك اإلشراف 

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

 عنوان العقد  -1

 .وزارة الصحةدارة اإلناشاءات ملاشارع  تقدمي خدمات إدارة املاشارع  وإ
 التاريخ المستهدف لبداية العقد -2

 .م2019 فرباعر
 العقدمدة  -3

 .( ستون شهراً 60)
 العمل نطاق -4

 :صحةوزارة الدارة اإلناشاءات ملاشارع  خدمات إدارة املاشارع  وإملعلومات األساسية ذات الصلة بنطاق عمل افيما علي 
 . إعادة هيكلة إدارة املاشارع 
 ( استحداث قدرات إدارة املاشارع  من خالل جهات ادارة املاشروعEPMO.) 
  وتوفري التدرعب الوظيفي طوعل األجل.دم  املوارد القائمة 
  وتقدمي األدوات بدءاً من مرحلة التخطيط األوىل وحىت التسليم النهائي للماشروع.العاملية ناشر أفضل املمارسات 
 على أدلة وإجراءات برنام  ماشروعات وااللتزام هبا.و  التدرعب واإلشراف على املاشارع  اجلدعدة 

 
 على التايل: وزارة الصحةدارة اإلناشاءات ملاشارع  املاشارع  وإخدمات إدارة وباشكل عام تاشمل 

 تية اخلاصة بالطرف األول، القائمة واملستققلية.تحتوفري خدمات إدارة املاشارع  وفقا لربام  القنية ال .1
 إجراء تدرعب مكثف على خطط السعودة اخلاصة بربام  القنية التحتية للطرف األول.بالقيام  .2
 إضافية ذات عالقة بربام  القنية التحتية للطرف األول.القيام باعة مهام  .3
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 وفيما علي منوذج تنظيمي:
 

 
شركات  ي اململكة قطاعات/مليار لاير من خالل مخس  33ن تقوم وزارة الصحة بتنفيذ حمفظة ماشارع  بقيمة من املتوق  أ

اشارع  الرئيسي والاشركات ومواق  املاشارع  خالل فرتة ذروة املوعقدر عدد فرعق العمل  ي املكتب  ،خالل اخلمس سنوات القادمة
تقرعقًا من املوظفني أن عكونوا قد تلقوا تعليمهم ومعظم خربهتم العملية  ي  %10موظف. وسياشرتط على نسقة  700ب 

ا على فرعق العمل ط أعضإحدى الدول التالية: الوالعات املتحدة، اسرتاليا، كندا، أوروبا، نيوزعلندا، أو جنوب إفرعقيا. وسياشرت 
( 3ولثالث )، وما فوقها اإلدراءاتملدراء أعوام على األقل  5الرئيسي أن عكونوا قد عملوا لاشركات متميزة على األقل ملدة 

 سنوات على األقل للمدعرعن وكقار املهنيني )ما مل عتم املوافقة عليها صراحة خبالف ذلك الطرف األول(.
حة ليست لكن وزارة الصالصحة بتنفيذ متطلقاهتا بالعدعد من اخليارات كما هو موضح أدناه، من املمكن أن تقوم وزارة 
 ملزمة أو مقيدة هبذه املنهجية:

 موظف. 700اخليار األول: طرح النطاق بأكمله كعقد واحد، وعقدر فرعق العمل  ي ذروة املاشروع ب 
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شركات، وعقدر فرعق العمل  ي ذورة املاشروع قطاعات/( 5طرح الـ )اخليار الثاين: طرح عقد للمركز الرئيسي أواًل، وفيما بعد 
 موظف للمركز الرئيسي. 160ب 

 

 التعريفات -5

 عقصد بالكلمات والعقارات اآلتية املعاين املقينة إىل جانب كل منها:
 ركة.شتعين وزارة الصحة بكياهنا ومؤسساهتا أو أي مكتب رمسي عقوم بإصدار طلب التأهيل إىل  وزارة الصحة
تعين اجلهة اليت ستقوم بإعداد وتقدمي كل ما خيص طلب التأهيل وما عتقعه من استجابة إلعالن وزارة  الاشركة

 الصحة عن املنافسة.
 .لماشاركة  ي املنافسات املستققليةلتقييم التعين الاشركة اليت مت اختيارها بعد إجراء  املتقدم للمنافسة

 ل.لالشرتاك  ي املنافسة واليت سيتم إصدارها للمتقدمني  ي إجراء منفص تعين الدعوة املستققلية املنافسة
 .هيلأتعين استجابة الاشركة للتقدم لطلب الت التقدمي

 

 لغة التقديمات -6

تواصل بني ، كما سيتم استخدام نفس اللغة  ي كافة وسائل ال(العربيةو  جيب أن تكون مجي  التقدميات باللغة )اإلجنليزعة
 والاشركة.وزارة الصحة 

 معلومات الشركة -7

جيب أن عاشتمل كل تقدمي على االسم كامالً للاشركة، وعنواهنا التجاري، متضمن اسم الاشارع  ي حالة اختالفه عن العنوان 
 ول له التوقي  من ققل الاشركة، م  ذكر تارعخ التوقي .خعدي للاشركة موقعاً من الاشخص املالرب 

ل واضح حتت كل توقي ، م  ذكر أي دم  عوجد بني الاشركة وأي شركة ع كتب اسم الاشخص املوق ، أو طقاعته باشك
وعند الطلب جيب تقدمي أدلة دامغة لوزارة الصحة  ي حالة قيام أي شخص بالتوقي  بالنيابة عن الاشخص املخول له ، أخرى

 التوقي .
 مراجعة طلب التأهيل -8

 الاشاملة والدقيقة لطلب التأهيل. الاشركة اليت ستقوم بتقدمي التقدميات ستكون مسؤولة عن املراجعة 
و ي حالة وجود أي شك  ي أي معىن من معاين وثائق طلب التأهيل أو إذا وجدت أعة تناقضات أو إغفاالت أو إهبامات 

 أو تعارضات  ي أي منها أو بينها، فيجب عليه حينئذ أن عوجه استفساراته كتابة إىل وزارة الصحة.
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ا الطلب مسؤولة مسؤولية منفردة عن تسليمه  ي وقت مناسب لوزارة الصحة. وميكن وستكون الاشركة اليت تقدم مثل هذ
إصدار ملحق  يه احلاجة، وسيتمضتقدمي الردود على هذه اإلشعارات  ي صورة مراسالت إحلاقية أو تكميلية، أو حسب ما تقت
 وزارة الصحة. لطلب الـتأهيل  ي نفس الوقت إىل مجي  األشخاص الذعن حصلوا على طلب التأهيل من

 التقدم لطلب التأهيل ال يعني التعاقد وال يعطي أية حقوق: -9

 تقر الاشركة عند التقدم لطلب التأهيل أن:
ال عناشئ طلب التأهيل أي نوع من أنواع التعاقد بني الاشركة ووزارة الصحة، وال عفرض أعة التزامات قانونية، سواء   -

 كنتيجة لعملية التقدمي أو تقييم التقدمي.
 عناشئ التقدمي أعة حقوق تلقائية  ي التأهل املسقق ألعة منافسات مستققلية عتم طرحها.ال  -
 استالم التقديمات: -10

 اجلدول الزمين للتقدمي واحملدد  ياملوعد احملدد جيب على الاشركة ضمان أن التقدمي مت استالمه من ققل وزارة الصحة ققل 
 :الصحةققل اجلهات املختصة بوزارة لطلب التأهيل من 
  االسم
  الوظيفة

  رقم اهلاتف
  الربعد اإللكرتوين
  العنوان الفعلي

 

 حقوق المالك -11

حتتفط وزارة الصحة باحلق  ي حرعة التصرف التامة وبدون حدود ألعة حقوق أخرى مبوجب هذه الدعوة أو غريها للقيام 
 األسقاب:بأي واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية  ي أي وقت دون إبداء 

 رفض األخذ  ي االعتقار أو تقييم أي تقدمي أو كل التقدميات. -
 تعدعل طلب التأهيل. -
 سحب طلب التأهيل. -
 إهناء عملية طلب التأهيل. -
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 إعادة اإلعالن عن تقدميات جدعدة. -
 طلب معلومات إضافية من أي شركة . -
 أو كل التقدميات.تغيري أو تعدعل أي عملية أو إجراء خبصوص اعتقار أو تقييم أي تقدمي  -
 استخدام طلب التأهيل جزئياً أو كلياً كجزء من  تقييم العروض الالحقة. -

لألداء املقدم منهم أو األداء املقدم من  اً من املمكن أن تأخذ وزارة الصحة  ي االعتقار أو إقصاء أي من األطراف وفق
يئات حكومة أخرى. ولتسهيل هذه العملية من املمكن أن األطراف ذات العالقة  ي العقود احلدعثة م  وزارة الصحة، أو أعة ه

 عدة من ققل وزارة الصحة أو من ققل أعة هيئات حكومية أخرى.ة بالرجوع إىل تقارعر األداء املالصح تقوم وزارة
اشرتكة م من املمكن أن تأخذ وزارة الصحة  ي االعتقار العالقة القائمة بني الاشركة وأعضائها املؤسسني ووجود إدارة شركات

ذات صلة. فمن املمكن أن تكون شركة )أو أحد أعضائها( ذات عالقة باشركة أخرى )أو أحد أعضاء شركة أخرى(، أو وجود 
إدارات ماشرتكة  ي الاشركة )أو بني أعضائها(، وحيق لوزارة الصحة أخذ تعهدات حمددة  ملعاجلة أعة قضاعا أو ماشكالت ذات 

 صلة بالنزاهة كنتيجة هلذه الدعوة.
ي رفض أي من الطلقات املرسلة أو كلها ، والتنازل عن ألة، تحسقما تقتضي مصلح وحيتفط الطرف األول هبذا احلق
 شكل غري رمسي  ي الطلقات املرسلة.
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 المتطلبات: الملحق الثالث
 (: المعلومات العامة1القسم )

 جيب على الاشركة أن تقدم املعلومات العامة كاملة كالتايل:
 المعلومات المطلوبة الشركةرد 

 اسم الاشركة بالكامل: 
 عنوان املكتب الرمسي: 
 تارعخ التسجيل: 
 رقم التسجيل باململكة: 
 نوع التصنيف السعودي: 
 احلد األدىن لتقدمي العروض 
 احلد األقصى لتقدمي العروض 

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

 ممثل الاشركة: االسم 
 اهلاتف  

 االمييل 
نعم 

     ال    
 تضامين

 اهليكل التنظيمي للاشركة
 

نعم 
     ال    

 فرع

نعم 
     ال    

 قسم

نعم 
     ال    

 قسم

 اسم الاشركة األم 
 بيانات الاشركة األم )إن وجدت(

 
 العنوان 
 اسم الاشخص للتواصل 
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 المعلومات المطلوبة الشركةرد 
 رقم اهلاتف 

نعم  %
     ال    

 إدارة املاشارع 

 نوع األعمال
)تأكيد نطاق العمل ونسقة اإلجناز وحجم العمل 

 لكل قسم(

نعم  %
     ال    

 اهلندسة / التصميم

نعم  %
     ال    

 االستاشارات

نعم  %
     ال    

 .... أخرى

نعم  %
     ال    

 

نعم  %
     ال    

 اهلندسة / التصميم

     نعم  %
  ال

 االستاشارات

نعم  %
     ال    

 أخرى

 عدد املوظفني: إمجايل عدد املوظفني: 
 اإلدارة  

-Non)مهندسي وماشر ي املواق .... اخل(  
Manuals 

 -)عمالة االناشاءات والتاشييد .... اخل(  
Manuals 

 نسقة التوطني: مستوى التوطني: 
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 : المعلومات المالية2القسم 
( سنوات،  ي حالة كانت 3جيب أن تقوم الاشركة بذكر مجي  املعلومات وأن تقوم بتقدمي القيانات املالية املدققة عن آخر )

ول تضامنية أو ماشاركة فيجب على كل ماشارك أن عقوم بتعقئة القيانات املذكورة باجلداملتقدم لطلب التأهيل شركة احتادعة أو 
 التايل:

 المعلومات المطلوبة رد الشركة
 قيمة رأس املال الصا ي ....................................................... ر.س

 .......................................................
 ر.س

 حجم الدخل السنوي 2017
 )املرتقطة بطلب التأهيل(

 .......................................................
 ر.س

2016 

 .......................................................
 ر.س

2015 

 املرج  املصر ي االسم  
 الوظيفة 
 رقم اهلاتف 

هل ميكن تقدمي ضمان حسن  نعم  ال  
 األداء

 )اإلجابة "نعم" أو "ال"(

 ضمان حسن األداء

 أعلى قيمة متاحة 
 مزود الضمان 
 الاشخص املسؤولاسم  
 رقم اهلاتف 

 ( سنوات3آخر ) احلسابات املالية عن 2017 غري متوفر  ال  نعم 
 2016 غري متوفر  ال  نعم  ()ترفق نسخ منها م  التقدمي

 2015 غري متوفر  ال  نعم 
 

  والموظفين الرئيسيين : الهيكل التنظيمي3القسم 
 جيب على الاشركة تقدمي املستندات املتعلقة باملعلومات أدناه وكذلك اهليكل التنظيمي للماشروع وعتم إرفاقها بالتقدمي.
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 للاشركة )للاشركة املسجلة هبذا الطلب(. اهليكل التنظيمي احلايل .1
 عينة من اهليكل التنظيمي )ماشارع  ماشاهبة لنطاق وحجم املاشروع املسجل هبذا الطب(. .2

على الاشركة املتقدمة هلذا الطلب أن تقوم بكتابة املعلومات املذكورة أدناه مدعومة بالسرية الذاتية للموظفني الرئيسيني الذعن 
 شرة عن هذا املاشروع.هلم احلق للمتابعة املقا

 الموظفين الرئيسيين رد الشركة
 مدعر الاشركة باململكة العربية السعودعة 
 املاشارع مدعر  
 مدعر الدراسات والتصاميم 
 مدعر العمليات 
 املدعر اهلندسي 
 مدعر إدارة العقود 
 مدعر إدارة التحكم باملاشارع  
 مدعر إدارة التدرعب 
 اإلناشاءاتمدعر إدارة  
 مدعر األمن والسالمة والقيئة 
 مدعر اجلودة 

 عتم إرفاق السرية الذاتية للجمي  ليتم تقدميه م  طلب التأهيل.
 

 : الشهادات والتراخيص4القسم 
على الاشركة استكمال املعلومات املتعلقة باجلدول أدناه اخلاصة بالتسجيل/الرتاخيص وكذلك الاشهادات، وجيب تقدمي  .1

 من التقدمي: نسخ كجزء
 المعلومات المطلوبة رد الشركة

 ASME 

 االعتمادات الصناعية
 API 
 TEMA 
 أخرى 
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 المعلومات المطلوبة رد الشركة
 ISO:9001 

 شهادات االعزو
 

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

 الرتاخيص املهنية

 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
 مكان الرتخيص 
  
 الرتخيص رقم 
 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
 مكان الرتخيص 
  
 رقم الرتخيص 
 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
 مكان الرتخيص 
  
 رقم الرتخيص 
 الرتخيص 
 انتهاء الرتخيص 
 مكان الرتخيص 
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أن  ) ي حال اإلجابة بنعم، نأملهل عوجد لدى الاشركة أي تراخيص مهنية أخرى داخل اململكة العربية السعودعة؟  .2
 (.عتم ذكر إسم الرتخيص وتارعخ االنتهاء وإرفاق نسخة منها

 ارفاق املستندات القانونية التالية: .3
 .املفعول ةالسجل التجاري سارع شهادة -أ
 .شهادة الزكاة والدخل سارعة املفعول -ب
 .شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارعة املفعول -ج
 .االشرتاك  ي الغرفة التجارعة سارعة املفعولشهادة  -د
 .رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنيب سارعة املفعول -ه
 .(اقات/ نطشهادة حتقيق النسقة النظامية لتوطني الكوادر السعودعة سارعة املفعول )شهادة السعودة -و
 .املهنةصورة سارعة املفعول من الرتخيص مبزاولة  -ز
 .)إن تطلب ذلك( صورة شهادة االشرتاك باهليئة السعودعة للمهندسني -ح
 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن -ط

 (HSSE: الصحة، السالمة، األمن والبيئة )5القسم 
 سجل احلوادث   - 1-اجلزء: أ

( سنوات سابقة للماشارع  3احلايل ولـ )عرجى كتابة عدد احلوادث، األعام اليت مل عتم العمل هبا وكذلك ساعات العمل للعام 
 اخلاصة بالاشركة )ملوظفني الاشركة فقط(.

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

 

) ي اختيار نعم، عرجى إرفاق    ال    نعم 
 التفاصيل(

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

 
 سجل احلوادث باململكة العربية السعودعة – 2-اجلزء أ

( سنوات سابقة للماشارع  5العمل هبا وكذلك ساعات العمل للعام احلايل ولـ )عرجى كتابة عدد احلوادث، األعام اليت مل عتم 
 اخلاصة بالاشركة )ملوظفني الاشركة فقط(.

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

 
ال ) ي اختيار نعم، عرجى إرفاق    نعم 

 التفاصيل(
( 5هل عوجد هنالك أي من حاالت الوفاة خالل آخر )

 سنوات 
 

  (HSSEاجلزء ب: برنام  الصحة، السالمة، األمن والقيئة )
 (.HSSEوالقيئة )عرجى تقدمي خطة الاشركة للصحة والسالمة واألمن 
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 : الجودة6القسم 
 اآليت:عرجى تقدمي  

دليل  ISO9001اخلاصة بالاشركة )نظام إدارة اجلودة( م  شهادة  ISO9001آخر نسخة من شهادة  -أ
 (.ISO9001اجلودة )أو دليل جودة املتقدم للمنافسة  ي حالة أن املتقدم غري مصنف باشهادة 

 .من املستندات( 4بنظام إدارة اجلودة )كافة املستوعات الـ قائمة رئيسية باملستندات ذات العالقة  -ب
 هيكل تنظيمي عوضح العالقة بني قسم اجلودة واإلدارة واألقسام األخرى. -ج
 ( وخطة اختقار.PQPخطة منوذجية جلودة املاشروع ) -د
 (، م  برنام  املراجعة والتدقيق.QAإجراءات املراققة والتدقيق على ضمان اجلودة ) -ه
 وعر املستمر.إجراءات التط -و
 اإلجراءات الوقائية والتصحيحية. -ز
 إجراءات اإلختقار والتحكم باجلودة -ح
 إجراءات إدارة املخاطر. -ط

 
 : الموارد )بجميع أنحاء العالم(7القسم 

أ( جيب على املتقدم أن عقوم بتقدمي التفاصيل عن املوارد واملوظفني التابعني للاشركة جبمي  أحناء العامل، وذلك عن الثالث 
 وات السابقة.سن

 الموارد رد الشركة
 لغير الحرفيين 2015 2016 2017

 مدراء املاشارع    
 االسرتاتيجيالتخطيط    
 مهندسي معدات طقية   
 أعمال يحملل   
 ينيماليني حملل   
 مدعر عام املاشروع   
 املدنينياملهندسني    
 اإلناشائينيمهندسي    
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 الموارد رد الشركة
 لغير الحرفيين 2015 2016 2017

 مهندسي ميكانيك   
 اخلدمات/اهليدروليكمهندس    
 مهندسي الكهرباء   
 مهندسي اجلهد املنخفض   
 املهندسني املعمارعني   
 رسامي األوتوكاد   
 عالقات الاشركاءخمتصني    
 مسؤويل العقود   
 مهندسي التكلفة   
 مهندسي ختطيط   
 مقدري التكاليف   
 اختصاصني مراققة اجلودة   
 حملل خماطر   
 اختصاصي تدرعب   
 مستمر أخصائي تطوعر   
 مؤرشف وثائق   
ضقاط الصحة والسالمة واألمن    

 والقيئة
 اختصاصي االختقارات والتاشغيل   
 مدراء اإلناشاءات    
 مهندسي مواق    
 اخصائي ماشرتعات   
 مدراء التصميم   
 أخصائي احلماعة من احلرعق   
 BIMمدراء    
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 الموارد رد الشركة
 لغير الحرفيين 2015 2016 2017

 معلومات طقية أخصائي نظم   
 أخصائي جتهيزات طقية   
    
    
    
    
    
    
 أخرى )عتم إضافتها كضرورعة(   
    
    
 إجمالي القوى العاملة   

 
ب( عرجى تقدمي إحصاء ملوظفي الاشركة مدعوم بسجالت وزارة العمل باململكة العربية السعودعة واملوارد املهنية للثالث سنوات 

 السابقة.
 

 : تقرير الخبرات8القسم 
مال قطاع الرعاعة واملؤهالت م  الرتكيز على أععلى اخلربات  اتقوم بتقدمي التقرعر التايل بناءجيب على الاشركة املتقدمة أن 

 الصحية باململكة العربية السعودعة:
 ( سنوات حسب النموذج التايل:8خر )العقود التالية هي اليت مازالت قيد العمل حالياً أو مت االنتهاء منها خالل آ .1

 مالحظات استكمال تعقئة اجلدول:
 عن آخر ماشروع حكومي، عرجى تقدمي اسم اجلهة/املاشروع.  سماإل -أ
 موق  املاشروع.  املوق  -ب
 )تصميم، إدارة تصميم، إدارة إناشاءات، إدارة برام (. -عتضمن نوع العمل )دور الاشركة(   الدور -ج
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 وصف نطاق العمل. وصف العمل -د
 كتابة قيمة العقد )بالرعال السعودي(.  القيمة -ه
/فرباعر 2016كتابة بداعة املاشروع الفعلي/ التارعخ املتوق  لالنتهاء بالاشهر والسنة )مثال: عناعر  القداعة/النهاعة -و

2018.) 
 املدة                كتابة املدة التعاقدعة باألشهر. -ز

( متصلة بطلب 3على صفحة منفصلة لكل ماشروع عن آخر ) التقدميلكل دور قامت به الاشركة حسب املذكور أعاله، عرجى 
 التقدمي.

المدة 
 باألشهر

تاريخ البداية 
 والنهاية

 شهر/سنة

القيمة )بالريال 
 السعودي(

وصف 
 العمل

 م الجهة/ اسم المشروع الموقع الدور

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 خربات الربنام  الوطين للرعاعة الصحية: .2

 م السؤال الرد
 1 هل قامت شركتكم بالعمل م  احلكومة )داخل اململكة( على املاشارع  والربام  الوطنية؟ 
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 م السؤال الرد
الربنام /املاشروع، حجمها ومدى )إذا كانت اإلجابة بنعم، عرجى التأكيد على كتابة 

 تعقيدها، كذلك نطاق عمل الاشركة ومدة الربنام /املاشروع(.
هل قامت شركتكم بالعمل م  احلكومة/ احلكومات )خارج اململكة( على املاشارع  والربام   

 الوطنية؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم، عرجى التأكيد على كتابة الربنام /املاشروع، حجمها ومدى 

 تعقيدها، كذلك نطاق عمل الاشركة ومدة الربنام /املاشروع(.

2 

 هل عوجد لدى شركتكم أي خربات  ي جمال تطوعر وإدارة ماشارع  الرعاعة الصحية. 
)إذا كانت اإلجابة بنعم، عرجى تأكيد حمفظة/حمافظ الاشركة للتطوعر م  املالك، كذلك 

 التقدعرعة للمحفظة(.نطاق عمل الاشركة ومدة الربنام /املاشروع، والقيمة 

3 

 هل لدى شركتكم أي خربات عن اإلعداد واستكمال املاشارع  الكربى؟ 
)إذا كانت اإلجابة بنعم، عرجى التأكيد بذكر اسم املاشروع/املاشارع ، املالك، نطاق عمل 

 الاشركة، مدة املاشروع وقيمة العقد(.

4 

ويل الرعاعة الصحية، من التخطيط األهل قامت شركتكم بإدارة واسعة لنطاق برام /ماشارع   
ودراسة اجلدوى وكذلك تفاصيل التخطيط التصميمية وحىت االختقارات/التاشغيل وتسليم 

 النهائي؟
)إذا كانت اإلجابة بنعم، عرجى التأكيد بذكر اسم املاشروع/املاشارع ، املالك، نطاق عمل 

 الاشركة، مدة املاشروع وقيمة العقد(.

5 

 
 الباطن: استشاريي 9القسم 

اتيجي، ذات الصلة باختيار وترشيح استاشارعي القاطن عند تنفيذ التخطيط االسرت  جيب على الاشركة اإلجابة على األسئلة أدناه
  ( صفحات من مقاس4اهلندسة، و/أو نطاق عمل إدارة املاشروعات. وحيب أال تزعد اإلجابات على هذه األسئلة عن )

A4. 
 السؤال للشركة رد الشركة

الاشركة توضيح العمليات واإلجراءات اليت تتقعها للتحدعد على  .1 
 والتأهيل املسقق والتقييم واالختيار لالستاشارعني من القاطن.

كيفية التعامل م  وإدارة مقاويل واستاشارعني القاطن خالل فرتة تنفيذ  .2 
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 السؤال للشركة رد الشركة
األعمال للحفاظ على جودة األعمال اليت عتم تنفيذها وإبقائها  ي 

 احملدد هلا.اجلدول الزمين 
على الاشركة توضيح العمليات واإلجراءات القياسية املتقعة للتحكم  .3 

 ورقابة اجلودة للمخرجات اليت تنت  عن مقاويل واستاشارعني القاطن.
على الاشركة توضيح كيفية ضمان ان مقاويل واستاشارعني القاطن  .4 

 ععملون وفقًا لاشروط العقود معهم، وكيفية إدارة االلتزامات مبوجب
 هذا العقود لألعمال اليت عتم تنفيذها من ققل استاشارعني القاطن.

 
 
 
 

جيب على الاشركة أن تدرج  ي اجلدول أدناه نطاقات العمل القياسية املتعاقد عليها من القاطن م  الاشركات ذات املستوى 
 .األدىن  ي تنفيذ أعمال ذات نطاق عمل مماثل

 
 مالحظات:

 والتنافس./  داملورد الوحي / املوردعن األفضل/  التأهيل املسققعلى   حالة أن االختيار عتم استنادااذكر  ي: أسس االختيار

 م المعلومات المطلوبة رد الشركة
 العملنطاق  

 استاشاري القاطن أسس اختيار  1
 شروط التعاقد م  استاشاري القاطن 

 نطاق العمل 
 استاشاري القاطن أسس االختيار  2

 شروط التعاقد م  استاشاري القاطن 
 نطاق العمل 

 استاشاري القاطن أسس االختيار  3
 شروط التعاقد م  استاشاري القاطن 
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 .(الوحدة، إخل دخل النموذج التجاري القياسي )لسداد التكاليف، املقالغ املقطوعة، سعر: اشروط التعاقد من القاطن
 

 : استراتيجية الموارد10القسم 
القيانات أدناه باشأن املوارد اليت تستخدمها الاشركة خلدمات إدارة املاشارع ، التخطيط االسرتاتيجي، اهلندسة استكمال عرجى 

 )املعاعري الفنية( ونطاق العمل املصاحب هلا.
 اذكر موق  املكتب )املدعنة، املنطقة( و ي حالة وجود أكثر من مكتب عذكر العدد.: املوق 

 :كطرف ثالث(  Manpower supply –)املكتب االستاشاري أو كزودي خدمات املوارد القاشرعة  مزود اخلدمة
 أ( اذكر اخلدمات الفنية / اإلدارعة.

 .ب( املوظفني الدائمني
 ت( الاشركات الفرعية.

اين، أو العمر اذكر التخصص األساسي لألعمال املنفذة )إدارة ماشروعات، إدارة اإلناشاءات، التخطيط : التخصص الرئيسي
 مكتب متعدد التخصصات.

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

التخصص 
 الرئيسي

 م موقع المكتب مزود الخدمة
 الدعم اإلدارة

االخصائيين 
 الفنيين

      1 
      2 
      3 
      4 
      5 
      6 
      7 
      8 

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

 الهيكل التنظيمي -الجزء أ 
ومات )نظم املعلومات بالنظم اآللية وإدارة املعلعرجى تعقئة اجلدول أدناه ملوظفي الاشركة الرئيسني واهليكل التنظيمي ذوي الصلة 

اجلغرافية، منوذج معلومات املقاين، إخل(. عرجى املالحظة أن ممثل الاشركة الذي س يحدد أدناه جيب ان عكون نقطة الوصل لطلب 
 .اعة توضيحات خبصوص هذا القسم من طلب التأهيل

 ممثل الاشركة 
 رقم اهلاتف 
 رقم اجلوال 
 اإللكرتوينالربعد  
 رابط املوق  

 معلومات فرعق عمل النظم اآللية وإدارة القيانات
 عضو فريق العمل األسم رقم الهاتف البريد االلكتروني

 مدعر النظم اآللية وإدارة القيانات   
 مدعر تقنية املعلومات   
 مدعر التصميم احملوسب   

 اخرى )تحدد الشركة اي وظائف اخرى رئيسية(
    
       

 الجزء )ب( معلومات النظم االلية وإدارة البيانات
 عرجى اإلجابة عن األسئلة أدناه باشأن النظم االلية وإدارة القيانات:

 م السؤال رد الاشركة
هل تقدمت الاشركة لطلب تأهيل ذو صلة  

 باهليكل التنظيمي اآليل؟
1 
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 الجزء )جـ( أية معلومات أخرى تخص إدارة محتوى الشركة:
تكون وثيقة الصلة بالنظم اآللية ونظم إدارة املعلومات تقدم الاشركة أي معلومات أخرى ذات صلة أدناه واليت من املمكن أن 

 واليت من شأهنا أن تساهم  ي تأهيل الاشركة باشكل أفضل.
 

 ECMS  المحتوى: نظام إدارة 12القسم 

 اجلزء )أ( اهليكل التنظيمي
املعلومات )نظم املعلومات  ارةعرجى تعقئة اجلدول أدناه ملوظفي الاشركة الرئيسني واهليكل التنظيمي ذوي الصلة بالنظم اآللية وإد

اجلغرافية، منوذج معلومات املقاين، إخل(. عرجى املالحظة أن ممثل الاشركة الذي س يحدد أدناه جيب ان عكون نقطة الوصل لطلب 
 اعة توضيحات خبصوص هذا القسم من طلب التأهيل

 ممثل الاشركة 
 رقم اهلاتف 
 رقم اجلوال 

هل متتلك الاشركة مرج  قياسي عستخدم  
ونظم  GIS, BIMإلنتاج مستندات 

 إدارة املعلومات، والنماذج املختلفة؟

2 

هل من املمكن ان تستخدم الاشركة معاعري  
أخرى خمصصة للماشروع، واليت ختتلف عن 

 املعاعري املستخدمة فيها؟

3 

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

4 

م للنظم اآللية ونظما هو نظام الاشركة املفضل  
 إدارة القيانات؟

5 

هل الاشركة متتلك إجراءات موثقة واليت تصف  
مدى فعالية تدرعب طاقم العمل الذي خيتص 

 GIS, BIMمبستندات ال 

6 
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 الربعد اإللكرتوين 
 املوق رابط  

 
 معلومات فرعق عمل إدارة احملتوى/ الوثائق 

 عضو فريق العمل األسم رقم الهاتف البريد االلكتروني
 مدعر املاشروع   
 مدعر الوثائق واملعلومات   

 اخرى )حتدد الاشركة اي وظائف اخرى رئيسية(
    
       

 
 : ECMS اجلزء )ب(: معلومات نظام إدارة احملتوى/ الوثائق

 عرجى استكمال األسئلة التالية املتعلقة بنظام إدارة الاشركة وكذلك اخلربات
 م السؤال رد الشركة 

هل لدى الاشركة أي خربات على أدوات  
قواعد القيانات للماشارع  أو نظم إدارة 

 الوثائق على شقكة االنرتنت؟

1 

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

2 

من هم األشخاص  ي الاشركة املخولون  
 للوصول إىل كافة الوثائق اخلاصة بالاشركة؟

3 

كيف تتحكم الاشركة فيمن ميكنه الوصول  
 أو إدخال املعلومات  ي نظام إدارة الوثائق؟

4 

هل لدى الاشركة نظام حلفظ ووصف  
 امللفات وكذلك ترقيم امللفات؟

5 
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 اجلزء )جـ( أعة معلومات أخرى ختص إدارة حمتوى الاشركة
واليت من املمكن أن تكون وثيقة الصلة بالنظم اآللية ونظم إدارة املعلومات تقدم الاشركة أي معلومات أخرى ذات صلة أدناه 

 واليت من شأهنا أن تساهم  ي تأهيل الاشركة باشكل أفضل.
 

  

خربات حول  هل عوجد لدى الاشركة أي 
استخدام نظام حفظ الوثائق ملراققة عمليات 

 املراجعة؟

6 

هل عوجد لدى الاشركة عملية تدقيق  
 للقيانات املوجودة لنظام إدارة الوثائق؟

7 

هل عوجد لدى الاشركة مؤشرات أداء رئيسية  
 إلدارة الوثائق؟

8 

هل عوجد لدى الاشركة أي إجراء موثق  
 عصف نظام حفظ الوثائق؟

9 

هل تقوم الاشركة بتطوعر أو استخدام أدوات  
 أو أنظمة تتفاعل م  نظام إدارة الوثائق؟

10 

هل عوجد لدى الاشركة أي إجراء موثق  
 حول أنظمة وترتيقات وأمان نظام القيانات؟

11 
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 :ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيلالتي  أسس ومعايير القبول*

 معيار ونقاط التقييم المعيار م
 10 املعلومات العامة 1
 10 املالية املعلومات 2
 5 واملوظفني الرئيسيني اهليكل التنظيمي 3
 5 الاشهادات والرتاخيص 4
 جيب تقدميها (HSSEالصحة، السالمة، األمن والقيئة ) 5
 جيب تقدميها اجلودة 6
 30 املوارد )جبمي  أحناء العامل( 7
 20 تقرعر اخلربات 8
 5 استاشارعي القاطن 9
 5 اسرتاتيجية املوارد 10
 5 النظم اآللية وإدارة القيانات 11
 ECMS 5  نظام إدارة احملتوى 12

 100 إجمالي عدد النقاط

( وكان جمموع نقاط التقييم لققية املعاعري أكثر من أو عساوي 6، 5املعيار رقم )إذا اجتاز  ني*ستقوم اللجنة بتأهيل املتقدم
 نقطة. 60
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 تعليمات التسليم
 أهل:لعدم التالتالية ععد سققاً كافياً الرجاء قراءة التعليمات وإتقاعها،اإلخالء بأي من التعليمات 

 .مساءً  4م الساعة 24/12/2018املوافق  األثنني عوم ققل موعد أقصاه ملفات التأهيل إرسالعتم  .1
 غري مؤهل. إستالم أي ملفات وععد املورد  ي حال التأخر عن موعد التسليم لن عتم .2
 ونسخة إىل:  nbogami@moh.gov.sa: إىل الربعد اإللكرتوين جيب ارسال مجي  ملفات التأهيل .3

vro@moh.gov.sa-Procurement  
 واإلجنليزعة.جيب تعقأة مجي  املرفقات باللغتني العربية  .4
 .إلثقات دقة املعلومات وردإرفاق صور املستندات الثقوتية خمتومة خبتم امل .5
ععترب القصور  ي تقدمي القيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثقوتية أوعدم ملء كامل القيانات  .6

 .املطلوبة سققا  ي عدم التأهل
 .ذلك إىل عدم التأهل ديؤ باملعلومات الصحيحة ع النماذج ي حالة عدم تعقئة  .7
  ي حال وجود أي إستفسارات عتم ارساهلا إىل الربعد اإللكرتوين التايل: .8

nbogami@moh.gov.sa  

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة 
على أن عتم الرد عليكم  ي خالل ثالث مساًء  4الساعة م 11/12/2018املوافق  الثالثاء عوم ي موعد أقصاه 

  أعام عمل.

 . www.moh.gov.sa يسيتم اإلعالن عن النتائ   ي موق  اجلهة الرمس

عالن عن أسقوع من تارعخ اإلسيتم إخطار املوردعن الغري مؤهلني بأسقاب إستقعادهم  ي مدة أقصاها  .9
النتائ  أو ميكن للمقاولني الغري مؤهلني اإلستفسار عن أسقاب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل الربعد 

 اإللكرتوين السابق ذكره.
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