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 السعودية العربية المملكة

 الصحة وزارة
 الرؤية تحقيق مكتب

 

 

 

 مشروع في للمشاركة لخدمةا مقدمي لتأهيل عامة دعوة
 "المؤسسي التحولب الصحي لمهنيا والتدريب دةالقيا أكاديمية تشغيل"

 

 
  م31/12/2018 التاريخ:
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 لصحيا المهني التدريبو  القيادة ديميةأكا تشغيل مشروع في للمشاركة الخدمة مقدمي تأهيلل دعوة
 المؤسسي لالتحو  ب

 لدعوتكم متهيدا   املسبق شركاتال تأهيل برنامج يف ملشاركةا إىل الرؤية قيقحت مبكتب ثلةمم الصحة زارةو  تدعوكم
 أهداف ضمن "،ملؤسسيا بالتحّول الصحي ملهينا والتدريب لقيادةا أكادميية تشغيل"مشروع يف عروضكم لتقدمي

 .العامة ملنافسةا إطار ويف لوطينا التحول برنامج ومبادرات
 
 املرجو الحقا، طرحه سيتم لذيا ملشروعا يف واملشاركة شركاتال تأهيل برنامج يف املشاركة يف غبتكمر  حال يف
 .كراسةال هذه من لثالثا امللحق يف املتطلبات() ذكرها لالحقا اخلطوات تباعا

 لنهائي.ا التسليم بتاريخ التقُيد مراعاة عم جيدا   همهف من التأكدو  حبرص ملحقاتهو  اإلعالن هذا قراءة نآمل كما
 التأهل. عدم يف سببا   يعد بلهق أو النهائي التسليم وعدم يف اتاملتطلب يعمج تسليمو  ستيفاءا وعدم القصور إن

 

 االستفسارات رسالإل موعد آخر

 الثالثاء يوم
  م08/01/2019 

 ساء  م الرابعة الساعة

 :االلكرتوين الربيد إىل ترسل
Halmezaini@moh.gov.sa 

 االلكرتوين: لربيدا إىل ونسخة

moh.gov.sa@ vro-Procurement 

 ملفات الإلرس وعدم آخر
 التأهيل

 الثالثاء يوم
  م15/01/2019 

 ساء  م الرابعة الساعة

 :االلكرتوين الربيد إىل ترسل
Halmezaini@moh.gov.sa 

 :االلكرتوين لربيدا إىل ونسخة
oh.gov.sam@ vro-Procurement 

  المرفقة: الملحقات
 .عامة لمحة :االول الملحق -
 .المطلوبة الخدمة عن نبذة :الثاني الملحق -
 المتطلبات. الثالث: الملحق -
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 األول الملحق

 عامة لمحة

 
 

 
 

  4  2030 اململكة ؤيةر  عن نبذة

 5 الوطين التحول رنامجب عن نبذه

 6-5 ةالصحي  الرعاية رافقمل ؤسسيامل التحول جبرنام عن نبذة
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 2030 السعودية عربيةال المملكة ؤيةر  عن نبذه
 متكنها عديدة، واقتصادية ودميوغرافية اجتماعيةو  وحضارية جغرافية قوماتم السعودية لعربيةا ململكةا هللا باح لقد
 العامل. مستوى لىع القيادية الدول نيب رفيعة كانةم تبوء من

 م.2030 رؤية بنــاء عنــد اململكة انتهجـته مــا ذلــكو  فيهــا، القــوة كامــنم مــن نطلــقت ســتقبلهامل ولــةد أي ورؤيــة
  واإلسالمية، العربية لألمة وسند كعمــق  لريــاديا دورهــا أداء ــنم ســتمكنها إلســالميا لعاملا يف ململكةا فمكانة

 السرتاتيجيا موقعها سيمكنها فيما ستدامتها وحتقيق قتصادهاا تنويعل احملركو  فتاحامل الستثماريةا قوهتا ستكون كما
 الثالث. لقاراتا لربط حمورا نتكو  أن من

 تتكامل احملاور هذهو  طموح وطنو  مزدهر اقتصاد حيوي، اقتصاد وهي: ةرئيسي حماور ثالث لىع الرؤية تعتمد
 الرؤية. هذه مرتكزات نم الستفادةا وتعظيم أهدافنا قيقحت سبيل يف عضهاب مع وتنسق

 ؤيةر  لتحقيق برناجما   عشر أثين زلعزيا عبد بن سلمان بن حممد األمري كياملل السمو احبص العهد يلو  أطلق وقد
  السعودية. العربية اململكة

  الوطين التحول برنامج .1
  الرمحن ضيوف خدمة برنامج .2
  العامة االستثمارات صندوق برنامج .3
  اللوجستية واخلدمات الوطنية صناعةال تطوير برنامج .4
  املايل القطاع تطوير برنامج .5
  احلياة منط حتسني برنامج .6
  الوطنية الشركات ريادة برنامج .7
  االسرتاتيجية الشراكات برنامج .8
  اإلسكان برنامج .9
 التخصيص برنامج .10
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  الوطنية الشخصية تعزيز برنامج .11
 املايل. التوازن حتقيق برنامج .12

 الوطني حولالت برنامج عن نبذة
 اليت التحديات وإدراك 2030 لسعوديةا العربية اململكة ؤيةر  حتقيق يف لمسامهةل لوطينا لتحّولا رنامجب أُطِلق
 املشاركة اجلهات وَحدََّدت حتقيقها. بيلس يف والتنموية القتصاديةا القطاعات لىع لقائمةا حلكوميةا جلهاتا تواجه

 إىل التحديّات هذه وجماهبة 0302 السعودية لعربيةا ململكةا ؤيةر  هدافأ يقلتحق اسرتاتيجية أهداف ا الربنامج يف
 سنوي، بشكل األهداف هذه تحقيقل الالزمة املبادرات حتديد مث ومن ددَّة،حمُ  ستهدفاتم لىع ناء  ب 0202 العام
 لىع األول عامه يف الربنامج وانطلق متابعتهو  األداء لقياس مرحلية ؤشراتم على عتمدت هلا، فصيليةت ططخ وبناء

 املقبلة. األعوام يف ملشاركةا اجلهات مراجعة تمي أن لىع حكومية جهة 24 مستوى
 السعودية العربية اململكة رؤية لتحقيق لالزمةا التحتية البنية تأسيسو  احلكومي لعملا طويرت ىلإ لربنامجا ويهدف
 تحقيقل األوىل ملوجةا هي م0162 لعامل جالربنام مبادرات تعتربو  ومتطلباهتا، موحاهتاط واستيعاب ،2030

 دراستها يتم إضافية مبادرات اعتماد يف النظرو  دوريا ، وأدائها فايتهاك  يف النظرو  تقييمهاو  راجعتهام سيتمّ و  ذلك،
 الربنامج. لعم آلية وفق وتطويرها

 والعمل لتنسيقا وترية فعر  يف طينالو  التحوُّل برنامج اهمس احلكومي، العمل يف املرونة دعمل الرؤية توجهب والتزاما  
 التخطيط حنو والدفع الوطنية، ألولوياتا على بناء   لعاّمةا للجهات ملشرتكةا ألهدافا عضب ديدحت ربع املشرتك

 التحديات حتديد مليةع يف الرحبي وغري اخلاص لقطاعنيا وإشراك لعاّمة،ا اجلهات نيب خلرباتا نقلو  املشرتك،
 اء.األد وتقييم املتابعة يف واملسامهة التنفيذ،و  التمويل وأساليب احللول وابتكار

 الصحية الرعاية مرافقل المؤسسي التحول رنامجب عن نبذة

 اليت املتكاملة الرعاية منظمات من موعةجم خالل من لصحيةا الرعاية دماتخ بتقدمي 0302 عامل ؤيتنار  تتمّثل
 عددل ومتكاملة شاملة حيةص خدمات قدميت نع لةمسؤو  منها منظمة لك  وتكون مستقل. شكلب تشغيلها يتم

 حمددة. مؤشرات على ناءب للمساءلة وخاضعة حمددة اليةم مببالغ حية(ص )جتمعات لسكانا نم حمدد
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 عن للمساءلة جمتمعني رعايةال مقدمو فيها خيضع اليتو  املتكاملة(، لرعايةا )منظمات ىلإ لوصولل ختيارناا ولعل
 مالية مبالغ) عليها متفق بتكلفةو  حمددة، غرافيةج غطيةت طاقن منض كانيةس لفئة النتائج من جمموعة حتقيق

 يتم حيث ملشاهبة؛ا اخلدمات مقدمي خمتلف نيب ومقارنتها ياسها،ق ميكن حيةص ؤشراتم لىع ناء  ب حمددة(
 لوقائي،ا بالط على الرتكيز إىل اخلدمة مقدم سيدفع ما وهذا النتائج. لمس على وقعهم حسب نهمم كلل الدفع

 على يقوم نظام من النتقالا إىل سيؤدي مما لسارية،ا غري ألمراضا عن ملبكرا الكشفو  ألوليةا لصحيةا والرعاية
 اخلدمة. من املتوقعة لنتائجا حتكمه آخر إىل خلدمةا بتقدمي الهتماما يف نحصري لذيا النشاط

 شركات إىل نقلهاو  الصحة زارةو  نم ةالصحي اخلدمات قدميت فصل إىل هدفي املؤسسي لتحولا فإن وهبذا
 عملها إطار - واإلنتاجية والكفاءة ودةاجل أسس على ينهاب فيما تتنافسو  ستقلم شكلب شغيلهات تمي حكومية
 السكان إىل الصحية اخلدمات قدميت عن للمساءلة ختضعو  وبكفاءة تكاملم شكلب تعمل - حيةص جتمعات

  حمددة. جغرافية منطقة يف

  التالية: ملتوقعةا النتائج إىل سيؤّدي مما

 الصحية. القطاع وخدمات مرافق وفعالية كفاءة  حتسني •

 املقدمة. الصحية الرعاية واستمرارية تكامل حتسني •

 املختلفة. السكانية الفئات لكافة الصحية للرعاية الوصول •

 املناسبة. القرارات اختاذ وسرعة استقاللية •

 املستقبلية. والتحديات االحتياجات لتواكب الوطنية العاملة القوى تطوير •

 .املواطنني وتطلعات احتياجات لتليب الصحية الرعاية ومرافق اخلدمات تطوير •
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 الثاني الملحق

 طلوبةالم الخدمة عن نبذه

 

 
 8 العقد عنوان

 8 العقد بدايةل  املستهدف التاريخ

 8 العقد مدة

 8 العمل موقع

 11 - 8  املطلوبة اخلدمة وصف
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  العقد عنوان-1
 املؤسسي. للتحوّ با الصحي ملهينا والتدريب لقيادةا أكادميية تشغيل مشروع تنفيذ

 

 لعقدا لبداية المستهدف التاريخ -2
    01/02/2019 
 
  العقد مدة -3

 العقد. بداية اريخت من شهر (24) التنفيذ مدة     
 
  العمل موقع -4

 .باململكة مناطق عدة يف التنفيذ سيتم    
 
  المطلوبة الخدمة وصف -5

 مقدمة      

 تشغيل خدمات تقدمي يف املتخصصة الشركات تأهيل يف لرؤيةا حتقيق كتبمب ممثلة لصحةا زارةو  ترغب
 تشغيل منافسة يف الحقا   املشاركة لتأهيلا ملتقدمي تسىني حىت إنشائها يف الوزارة رغبت اليت االكادميية

 .املؤسسي بالتحول الصحي هينامل والتدريب القيادة، كادمييةأ
 املشروع: لعم نطاق األول: القسم

 وفس واليت الصحي املهين والتدريب القيادة اكادميية إطالقب العام هذا يف ملؤسسيا التحول رنامجب يقوم سوف
 تاخلدما مقدمي تأهيلب الوزارة فرتغب الصحي، جملالا يف لقيادةا يف ملواهبا اكتشافو  تطوير عن مسؤولة تكون

 التالية: للمجاالت التشغيلية
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  البشرية. املوارد وخدمات التوظيف -
 املبدئي. والتقييم املواهب اكتشاف -
 دوليا . القادة تطوير منظمات مع عالقات وبناء وخارجها اململكة داخل ملواهبا تطوير برامج تقدمي -
 .ACO القادة لتطوير املسؤولة الرعاية منظمات مع عالقات بناء -

 
 البشرية: اردالمو  وخدمات وظيفالت أوال:

o التوظيف خدمات: 
 املرشحني. قوائم إعداد 
 والقبول. املقابالت 
 الوظيفي. العرض 

 

o املوظفني: شؤون خدمات 
 املختلفة. والتعويضات الرواتب 
 احلكومية(. الرسوم – اخلدمة هناية -الطيب )الفحص واملغادرة االنضمام 
 املكافئات(. اإلضايف لعملا – العمل رحالت -الطيب التأمني) التشغيل 

 

o والتطوير التدريب: 

 إىل وما التطويرو  التدريب اللوجسيت، الدعم املناسبة، لعملا بيئة وفريت التقنية، ألنظمةا وفريت لكفاءات،ا توفري
  خدمات. من ذلك
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 المبدئي: والتقييم لمواهبا اكتشاف ثانيا:
 يلي: يماف اخلربة جلب املوردين نم يتوقع لسياقا هذا يف
 معينة عناصر ذلك يشمل أن وينبغي الصحية. الرعاية تقدمي يف املواهب قيمة سلسلة وحتسني فهم يف خربة  

 اجلدد، املوظفني تدريب التوظيف، واسرتاتيجيات ،الصحية الرعاية جمال يف لوظيفةا متطلبات تحديدك
 املواهب داءأ وتقييم وإدارة هب،واامل تدوير وبرامج املواهب، ومشاركة والتطوير، والتعلم األهداف، وحتديد
 .املستقبلي وسعالت وختطيط والرتويج، الفردية،

 والنظم واألدوات واإلجراءات والسياسات العمليات خمتلف وتطوير حتليل يف املورد خربة على أمثلة تقدمي 
 .( SaaS ملواهبا وإدارة املؤسسات واردم ختطيط مثل) الصلة ذات

 نوع على اعتماد ا املختلفة لالحتياجات وفق ا املواهب هنج تصميم كيفية  على وردامل خربة يف أمثلة تقدمي 
 .دعم(ال وظائفو  الصحية، العلومو  والتمريض، األطباء، )مثل املواهب

 تقدمي ومناذج الصحي، والتنظيم العامة، الصحة مثل جماالت يف الصحية الرعاية يف ربةاخل على دليل تقدمي 
 .الصحية الرعاية

 حمددة أمثلة املطلوبة. والعقليات السلوكيات وتقدمي الصحية، الرعاية يف التغيري إلدارة براغمايت هنج تقدمي 
 .وخارجها اخلليجي، التعاون لسجم دولو  السعودية العربية لمملكةل توفريها سيتم

 وعالية وكفاءة تقدما   األكثر الصحية الرعاية تقدمي ألنظمة الدولية املمارسات أفضل إىل الوصول على القدرة 
 السكان إدارة كونت حيث املسؤولة لرعايةا منظمة نظمةأ يماس وال العامل، يف خرآ مكان أي يف اجلودة
 والتوصيل. لقيادةا أنظمة يف مركزية
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 القادة تطوير منظمات مع عالقات بناءو  وخارجها المملكة اخلد المواهب طويرت رامجب قديمت ثالثا:
 دوليا:

 القادة تطوير نظماتم مع عالقات إقامة لىع العمل وأيضا أكادميي سارم لكل لتطويريةا الربامج تقدمي
 املختلفة. اجملاالت يف واملعلومات اخلربات تبادلل العامل مستوى لىع الصحي الاجمل يف ملهينا والتدريب

 
 :ACO القادة يرلتطو  المسؤولة الرعاية نظماتم مع القاتع بناء رابعا:
 وحتسني الكفاءة لزيادة وذلك اجملال نفس يف العاملة الدولية باملنظمات االكادميية عالقات لتطوير نظام إجياد 

 للمستفيدين. دمييةاالكا اخلدمات تقدمي
 التأثري على نتائجهاو  مشاهبه مشاريع يف وخربات للمنهجيات أمثلة بتقدمي احملتملني املوردين يقوم أن يفضل 

 تأهيال   املؤهلني لفريقا أعضاء على دليال   ظهروايُ  أن بجي حلركة.ا ريعةس صالحإ يئةب يف القادة تطوير يف
 باللغتني لعملا على القدرة يظهروا أن جيب ملشروع.ا هلذا تعيينهم يتمس الذين ملناسبةا خلربةا ويذ عاليا  

 .الصحية للرعاية لسعوديا البيئي النظام نم متعددة بقاتط وعرب والعربية، اإلجنليزية
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 الثالث الملحق

 المتطلبات

 

 

 41 - 31 املطلوبة املستندات

 42 - 61 املرفقة النماذج

 25-24 التقييم معايريو  أسس

 27-62 التسليم تعليمات
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    :المطلوبة المستندات
 القانونية المستندات -1

 .املفعول ةساري التجاري السجل شهادة 1-1
 .املفعول سارية والدخل الزكاة شهادة 2-1
 لاملفعو  سارية االجتماعية لتأميناتل العامة ملؤسسةا من شهادة 3-1
 .املفعول سارية ةالتجاري الغرفة يف االشرتاك شهادة 4-1
 .لاملفعو  سارية األجنيب االستثمار لنظام فقا  و  مرخصا   ملتنافسا كان  ذاإ الستثمارا رخصة 5-1
 .(نطاقات /السعودة )شهادة املفعول اريةس السعودية لكوادرا نيلتوط النظامية النسبة حتقيق شهادة 6-1
 األخرية. سنوات لثالثا يف املنشأة يزانيةمل املصّدقة ملاليةا القوائم 7-1

 التسليم. تعليمات الثالث امللحق يف ذكر ماك  وترقيمها املقاول تمخب املطلوبة ستنداتامل افةك  رفاقإ يتم
 
 لسابقةا والخبرات الفنية المستندات -2

 .املرفق لنموذجا حسب املقاول نع معلومات ذكر 2-1    
 :لىع ويحيت أن (Profile Company) الشركة ملف 2-2    

 التنظيمي. اهليكل 2-2-1
 املوظفني. عدد 2-2-2
 ول.املقا ومكاتب فروع ددع 2-2-3
 املعتمدين. املوردين 2-2-4

 النموذج حسب السابقة سنوات خلمسا خالل املذكور العقد لنوع ةشاهبم مشاريع ثالث عن قلي ماال ذكر 2-3   
 .املرفق
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 املرفق. النموذج حسب ملشروعا عمل فرتة نفس يف يذهاتنف سيتم اليتو  احلالية ملشاريعا ذكر 2-4  
 املرفق. النموذج حسب للمقاول لتابعا واإلداري لفينا اجلهاز رباتخ ذكر 2-5  

 .العقد نفيذت مدة خالل يةملالا املقاول إلتزامات ذكر 6 -2   
 .قاولامل متويل مصادر ذكر 7 -2   
 .أداء حسن هاداتش ثالث عن ليق ال ما إرفاق 2-8   

 
  



   

                                                (27 / 15)              المؤسسي" التحولب الصحي المهني التدريبو  القيادة أكاديمية تشغيل" مشروع في للمشاركة الخدمة مقدمي لتأهيل عامة دعوة

 

 

 المرفقة النماذج

 

 17 - 61 ملقاولا عن معلومات  منوذج

 19 - 71 لسابقةا املشاريع - اخلربات منوذج

 22 - 20  حلاليةا املشاريع - اخلربات منوذج

 23-22 إلداريا الكادر - رباتاخل منوذج

 32 لفينا الكادر - اخلربات منوذج

  42         الشركة موارد منوذج
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 المقاول عن معلومات نموذج
 

 المقاول .1

 ملقاولا مال رأس  ؤسسة(م )شركة/ قاولامل اسم

 

  تارخيه  لتجاريا السجل رقم

 املنصب  ملسئول:ا الشخص اسم
 

 العنوان .2

  الشارع  املدينة

  الربيدي الرمز  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  وينااللكرت  املوقع  :اإللكرتوين الربيد

    :التأسيس سنة

 الشركة ملكية .3

 امللكية نسبة اجلنسية الشركاء / املالك
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 الشركة ممثل معلومات .4

  االسم

  الوظيفي املسمى

 املتنقل الثابت اهلاتف

  اإللكرتوين الربيد

   

 
 لسابقةا المشاريع - الخبرات نموذج

 

 المقاول يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 الجدول حسب األخيرة سنوات الخمس خالل المقاول قبل من منفذة مشاريع ثالثة عن يقل ال ما تفاصيل اذكر .2
 التالي:

 األول المشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3
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  لمشروعل املالكة اجلهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   ملشروعا عن املسؤول اسم 9

    شروعامل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقام 10

   ملشروعا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثاني المشروع الوصف الرقم

  املشروع سما 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  لمشروعل املالكة اجلهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8
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   ملشروعا عن املسؤول اسم 9

    شروعامل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقام 10

   ملشروعا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثالث المشروع الوصف لرقما

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  لمشروعل املالكة اجلهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   ملشروعا عن املسؤول اسم 9

    شروعامل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقام 10

   ملشروعا عن ملسؤولا كرتوينإل بريد 11

 

 املشاريع. هلذه الثبوتية املستندات ترفق ملحوظة:
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 لحاليةا المشاريع - الخبرات نموذج
 

 المقاول يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 التالي: الجدول حسب حاليا قائمة مشاريع ثالثة عن يقل ال ما تفاصيل اذكر .2

 األول المشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  لمشروعل املالكة اجلهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   ملشروعا عن املسؤول اسم 9

    شروعامل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقام 10
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   ملشروعا نع املسؤول إلكرتوين بريد 11

 الثاني المشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  لمشروعل املالكة اجلهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   ملشروعا عن املسؤول اسم 9

    شروعامل عن لاملسؤو  عم لتواصلل أرقام 10

   ملشروعا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 الثالث المشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3
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  لمشروعل املالكة اجلهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   ملشروعا عن املسؤول اسم 9

    ملشروعا عن ؤولاملس عم واصلللت أرقام 10

   ملشروعا عن ؤولاملس لكرتوينإ بريد 11

 

 املشاريع. هلذه لثبوتيةا املستندات ترفق ملحوظة:

 إلداريا الكادر - الخبرات نموذج
 

 التالي: ولالجد حسب للمقاول لتابعا اإلداري لكادرا خبرات وضح

 لخبرةا مدة الخبرة جالم / التخصص الوظيفة االسم الرقم
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 .احلاجة عند الذاتية لسريةا طلب ميكن ملحوظة:

 
 الفني لكادرا - الخبرات نموذج

 

 التالي: لالجدو  حسب للمقاول لتابعا الفني لكادرا خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة جالم / التخصص الوظيفة االسم الرقم

     

     

     

     

     

     

     

 

 .احلاجة عند الذاتية لسريةا طلب ميكن ملحوظة:
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 الشركة موارد نموذج
 

 للمقاول: لمستأجرةا أو المملوكة المعدات

 االنتهاء تاريخ لترخيصا شهادة رقم ليةالتشغي حالتها الصنع سنة ةالمعد   اسم الرقم

      

      

      

      

      

      

 
 التقييم: معاييرو  أسس

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 وصف املعيار املعيار مسلسل

1 
 املستندات

 القانونية

 يف املوضحة التأهيل بةطال الشركات من املقدمة والوثائق الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم
 الشركات من املقدمة فاتاملل باستبعاد وموستق التأهيل كراسة  يف  املطلوبة املستندات فقرة
 يوافق ال أو (جنيبأ استثمار رخصة – جتاري سجل) اململكة يف العمل هلا حيق ال اليت

 املشروع. نطاق طبيعة نشاطها

 اإلداري الكادر 2
 العمليات قسيمت أسس حيث نم وتقييمه إلداريا لشركةا هيكل باستعراض اللجنة ستقوم

 للشركة. اإلداري هليكلا بتقدمي يقوم ال من ويستبعد
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 الفين الكادر 3

 يف تعملس اليت لبشريةا الكوادر مؤهالتو  وخربات الذاتية السري استعراضب اللجنة ستقوم
 خربات رتباطا ومدى السابقة النجاحاتو  الفريق، مؤهالت مستوى يثح من وتقيمها املشروع

 ويذ واملتخصصني اءاتالكف تقدميو  اباستقط على والقدرة املشروع ملع بنطاق الفين الفريق
  املشروع. احلاجة سبح املناسبة املهنية واملهارات واخلربات الكفايات

 الفنية اخلربة 4

 خالل  شروعامل جمال نفس يف إجنازها مت ليتا واألعمال املشاريع باستعراض اللجنة ستقوم
 )إرفاق بنجاح ابتنفيذه قيامه يثبت ما عم التأهيل بطال يقدمها سابقةال سنوات اخلمس

 ومواعيد الزمنية اجلداول مالءمةو  املشاريع هذه يمةق إىل اإلضافةب أداء( سنح شهادات
 .التسليم

5 

 يةاملال القوائم
 املقاول والتزامات

 تنفيذ مدة خالل
 العقد

 خالل لتزاماتها وحجم التأهيل باللط  ألخريةا للسنة املالية القوائم باستعراض اللجنة ستقوم
 خالل التزاماتهب لوفاءا لىع التأهيل طالب قدرة بتقييم الفنية للجنةا مو وستق العقد، تنفيذ مدة
 العقد. تنفيذ مدة خالل التزاماته حجم على ملاليةا قدرته عكس اللخ من ملشروعا تنفيذ مدة
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 التسليم تعليمات

 الرجاء قراءة التعليمات واتباعها، اإلخالل بأي من التعليمات التالية يعد سببا    كافية لعدم التأهل:
 .ةالعربي ةباللغ املرفقات مجيع أتعب .1
 املعلومات. دقة إلثبات التأهيل طالب خبتم خمتومة الثبوتية املستندات صور إرفاق .2
 دمع يف سببا املطلوبة البيانات كامل  ملء أوعدم الثبوتية املستندات إرفاق أوعدم املطلوبة البيانات تقدمي يف القصور يعترب .3

 .التأهل
 التأهل. عدم إىل ذلك يؤدي الصحيحة باملعلومات النماذج تعبئة عدم حالة يف .4
 :اارساهل يتم إستفسارات أي وجود حال يف .5

  moh.gov.saHalmezaini@ / اإللكرتوينالربيد إىل    

 vro@moh.gov.sa-Procurement/ إىل ونسخة    

 عمل. أيام ةالثث خالل عليكم الرد تمي أن لىع م،80/01/2019 الموافق ثالثاءال يوم أقصاه موعد في

 .مساء   4 الساعة م،51/01/2019 الموافق ثالثاءال يوم أقصاه موعد قبل التأهيل طلبات إرسال يتم .6
 :التأهيل ملف رسالإ جيب .7

  moh.gov.saHalmezaini@ :االلكرتوين الربيد إىل

 vro@moh.gov.sa-Procurement :إىل ونسخة

 .التأهيل طلب قبول يتم فلن االغالق موعد قبل التأهيل بطلب اخلاص اإللكرتوين الربيد وصول عدم حال يف .8

 النتائج: عن اإلعالن .9
 . www.moh.gov.sa الرمسي وزارةال موقع يف املؤهلني قائمة عن اإلعالن سيتم -أ
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 ستفساراال مهنامكإب وأ النتائج عن اإلعالن تاريخ من أسبوع أقصاها مدة يف تأهلهم عدم أسبابو  مؤهلني الغري رإخطا سيتم -ب
  moh.gov.saHalmezaini@  اإللكرتوين الربيد خالل من بالتواصل تأهلهم عدم أسباب عن

 

 صعوبة يف يتسبب امم رسائل عدة على قسمةم التأهيل اليبط مستندات رودو  لرؤيةا قيقحت كتبم الحظ تنويه:
 إرفاقو  السحايب لتخزينا مواقع أحد على الطلب مستندات كافة  ميلحت يفضل ذال املطلوب، بالشكل وصوهلا

 أعاله. 8 فقرة يف ورد ملا بقا  ط ذلك تمي بأن اللتزاما مع التحميل رابط
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