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يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في املشاركة في 

 منصة إعتماد  علىرفع امللف  من خاللعملية التأهيل املسبق 
 سليم.الت تعليماتوحةة في محةق صة املنامل علىإتباع خطوات الرفع  ذلكو 
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

 "خطة نقل الوظائف"

 

 

 م27/02/2019: التاريخ
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 " خطة نقل الوظائفمشروع "للمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

املسبق  تشركاشاركة في برنام  تأهيل الإلى امل بمكتب تحقيق الرؤيةمثلة تدعوكم وزارة الصةة م

 لدعوتكم لتقديم عرو 
ً
ضمن أهداف ومبادرات ، " خطة نقل الوظائفشروع "ضكم في متمهيدا

 برنام  التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.

 يتم طرحهس ملشروع الذياواملشاركة في  شركاتالفي حال رغبتكم في املشاركة في برنام  تأهيل 

 .وثيقة( في املحةق الثالث من هذه التباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلباتااملرجو  الحقا،

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ  كما نآمل
ً
قراءة هذا اإلعالن ومحةقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا

 التسليم النهائي.

 في  ات في موعد التسليم النهائي أوستيفاء وتسليم جميع املتطلباإن القصور وعدم 
ً
قبله يعد سببا

 عدم التأهل.
 

 

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 األربعاءيوم 

 م06/03/2019املوافق 

 مساءً  4الساعة 

 اعتماد منصةعبر ترسل 

آخر موعد لتقديم 

 ملفات التأهيل

 يوم الخميس

 م14/03/2019املوافق 

 مساءً  4الساعة 

 داعتما منصةعبر ترسل 

 

 

 امللحقات املرفقة:

 املحةق االول: ملحة عامة. -

 املحةق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 املحةق الثالث: املتطلبات. -
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 امللحق األول 

 ملحة عامة

 

  2030 السعودية العربية اململكة رؤية عن نبذه

  2020 الوطني التحول  برنامج عن نبذة

  الصحية الرعاية ملرافق املؤسس ي التحول  مبادرة عن نبذة
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

ية وديموغرافية لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماع

 واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

رؤية  ململكة عنــد بنــاءورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته ا

مكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســت. 2030

العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق 

 استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث.

: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي

املحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه 

 الرؤية.

 
ً
وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر برنامجا

 ودية.لتحقيق رؤية اململكة العربية السع

 برنام  التحول الوطني .1

 برنام  خدمة ضيوف الرحمن .2

 برنام  صندوق اإلستثمارات العامة .3

 برنام  تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

 برنام  تطوير القطاع املالي .5

 برنام  تحسين نمط الةياة .6

 برنام  ريادة الشركات الوطنية .7

 برنام  الشراكات اإلستراتيجية .8

 برنام  اإلسكان .9

 رنام  التخصيصب .10

 برنام  تعزيز الشخصية الوطنية .11

 برنام  تحقيق التوازن املالي. .12
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 2020 نبذة عن برنامج التحول الوطني

طِلق برنام  التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
ُ
وإدراك  2030أ

 تصادية والتنموية في سبيلالتحديات التي تواجه الجهات الةكومية القائمة على القطاعات االق

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة 
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنام  أهداف تحقيقها. وَحدَّ

ة،  م2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030العربية السعودية  بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف 

تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنام  في عامه األول على مستوى 

 جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة. 24

ملكة لتحقيق رؤية امل ويهدف البرنام  إلى تطوير العمل الةكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة

م 2016، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنام  للعام 2030العربية السعودية 

، والنظر 
ً
هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 لية عمل البرنام .في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آ

ل الوطني في رفع وتيرة   بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الةكومي، ساهم برنام  التحوُّ
ً
والتزاما

التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة لحجهات العاّمة بناًء على األولويات 

الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين 

الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الةلول وأساليب التمويل والتنفيذ، 

 واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.
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 التحول املؤسس ي ملرافق الرعاية الصحية نبذة عن مبادرة

ل
ّ
 الرعاية منظمات من مجموعة خالل من الصةية الرعاية خدمات بتقديم 2030 لعام رؤيتنا تتمث

 دماتخ تقديم عن مسؤولة منها منظمة كل وتكون  مستقل. بشكل تشغيلها يتم التي املتكاملة

 وخاضعة محددة مالية بمبالغ صةية( )تجمعات السكان من محدد لعدد ومتكاملة شاملة صةية

 محددة. مؤشرات على بناء للمساءلة

 جتمعينم الرعاية مقدمو  فيها يخضع والتي املتكاملة(، الرعاية ات)منظم إلى للوصول  اختيارنا ولعل

 محددة، جغرافية تغطية نطاق ضمن سكانية لفئة النتائ  من مجموعة تحقيق عن للمساءلة

 بين هاومقارنت قياسها، يمكن صةية مؤشرات على بناءً  محددة( مالية )مبالغ عليها متفق وبتكلفة

 النتائ . سلم على موقعه حسب منهم لكل الدفع يتم حيث املشابهة؛ الخدمات مقدمي مختلف

 فوالكش األولية الصةية والرعاية الوقائي، الطب على التركيز  إلى الخدمة مقدم سيدفع ما وهذا

 نحصر ي الذي النشاط على يقوم نظام من االنتقال إلى سيؤدي مما السارية، غير  األمراض عن املبكر 

 الخدمة. من املتوقعة النتائ  تحكمه آخر  إلى الخدمة بتقديم االهتمام في

 إلى اونقله الصةة وزارة من الصةية الخدمات تقديم فصل إلى يهدف املؤسس ي التحول  فإن وبهذا

 فاءةوالك الجودة أسس على بينها فيما وتتنافس مستقل بشكل تشغيلها يتم حكومية شركات

 تقديم عن للمساءلة وتخضع وبكفاءة متكامل بشكل تعمل- صةية تجمعات عملها إطار - واإلنتاجية

  محددة. جغرافية منطقة في السكان إلى الصةية الخدمات

  التالية: املتوقعة النتائ  إلى سيؤّدي مما

 .تحسين كفاءة وفعالية مرافق وخدمات القطاع الصةية 

 .تحسين تكامل واستمرارية الرعاية الصةية املقدمة 

 لسكانية املختلفة.الوصول للرعاية الصةية لكافة الفئات ا 

 .استقاللية وسرعة اتخاذ القرارات املناسبة 

 .تطوير القوى العاملة الوطنية لتواكب االحتياجات والتحديات املستقبلية 

 تطوير الخدمات ومرافق الرعاية الصةية لتلبي احتياجات وتطلعات املواطنين. 
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 امللحق الثاني

 

 

 نبذه عن الخدمة املطلوبة

  العقد عنوان

  العقد لبداية املستهدف التاريخ

  العقد مدة

  املطلوبة الخدمات وصف
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 عنوان العقد  .1

 خطة نقل الوظائف

 التاريخ املستهدف لبداية العقد .2

 م2019

 مدة العقد  .3

 أشهر  10

  املطلوبة الخدمة وصف

 عملية نقل املوظفيننظرة عامة على 

وبرنام   2030هداف الطموحة التي وضعتها رؤية من أجل تحقيق األ  جذريةتشهد وزارة الصةة تحوالت 

إصالح الرعاية الصةية في اململكة من خالل سبعة  مبادرة تقود وزارة الصةةو (. NTP 2020التحول الوطني )

لشركات )دعم مزودي الخدمات الصةية املؤسس ي/ التحول تحول الالسبعة هي:  حاور محاور تحولية. وامل

ة القطاع ومشارك الرعاية،ونموذج  (،التكلفة في الخدمات التي يقدمونها للسكانليصبحوا أكثر فعالية من حيث 

 والصةة الرقمية )الصةة اإللكترونية(. العاملة،والقوى  والةوكمة، الصةية،وتمويل الرعاية  الخاص،

  مر ت
ً
ة يتقديم خدمات الرعاية الصةية في اململكة العرب بعملية التحول املؤسس ي فيوزارة الصةة حاليا

 22,000)حوالي دور تقديم الخدمة وفي عملية نقل املوظفين الالمركزية في  هذا التحول  يستلزمو السعودية. 

 جديدة.الؤسسية املكيانات الإلى واملديريات الصةية االقليمية  موظف( من وزارة الصةة

شّرعين بين م ريات الصةيةواملديموظفي وزارة الصةة  أدوار  سيتم فصل "،اليوم األول "التحول  عملية في بداية

 التحول،هذا  في ظل. املخططة كياناتفي ال مواقعهم الجديدةاملوظفين إلى  نقل ومقدمي خدمة، ومن ثم

طاق ن دور تقديم الخدمة سيكون في حين  املنظم، دور ستحتفظ وزارة الصةة واملكاتب اإلقليمية الجديدة ب

 .رافقوامل يةالشركة القابضة ووحدات العمل والتجمعات الصة عمل

ضمان ل لجميع جوانب النقلتخطيط دقيق وشامل  كيانات املستهدفةإلى الاملوظفين قال نتاعملية تطلب ت

 مسارات عمل رئيسية: 5عملية التخطيط شمل تو . وادارة التحديات بفعاليةالتنفيذ السلس 

، البنية التنظيمية ، األدوات ،  (: تصميم مكتب إدارة املشاريع املركزي )الةوكمةPMOمكتب إدارة املشاريع )• 

ل األربعة في مسارات العم غير املنقطعلضمان  نقل املوظفينتخطيط ل املراحل املبكرةالنماذج( وتشغيلها خالل 

 األخرى 

زويد وتبدوري )التشريع/التنظيم  وزارة الصةة وظفيالوظائف: وضع خطة انتقال متكاملة مل نقلخطيط ت•

 مأدواره مع مراعاة القدرات الةالية والكفاءات املطلوبة في "اليوم األول " ستهدفةالكيانات امل إلى (الخدمة

 وخيارات املوظفين. يةاملستقبل
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 تماظلمنا هم فيفائوظ تخدم نفیوظللم ز فواحونظام  نیةهم راتمسا ضع( وEVP: )مزايا ومنافع املوظفين• 

 .فةهدلمستا

 220,000 انتقال ليةملة من املواصفات املطلوبة إلدارة عم: إنشاء مجموعة كاالجانب اإلداري للنقلتخطيط  •

 الةالي إلى النظام املستقبلي الصحي موظف من النظام

اإلضافة ب املترتب على عملية نقل املوظفين إلدارة التغيير  شاملة ةإدارة التغيير والتواصل: تصميم وتنفيذ خط •

قاومة بهدف تقليل امل تفاصيل إجراءات عملية النقلاملوظفين املتأثرين ب توعيةل تواصلبرنام  ة/حملالى 

 والةصول على دعمهم وتأييدهم.

 

لتنفيذ اقل املوظفين قبل لعملية نتجريبي  على البدء بإطالق وزارة الصةة التخطيط، تعتزمعملية  بعد اتمام

 .الكامل

 :لةصول على دعم استشاري حول الهدف من إطالق كراسة الشروط واملواصفات هذه، هو ا

 الوظائف نقلتطوير خطة 

عمل يقبل من هذا الفريق الولن  لتولي مهام املشروع،فريق متفرغ  بتخصيصاملتوقع أن يقوم االستشاري  من

 على أي مهام بالتوازي مع مهام املشروع.

 

 :املشروع تفاصيل

 

 :الهدف من املشروع

ة إلى العمل الةالي بيئةموظفي الوزارة من  نقلل الالزمة جراءات واملتطلباتاستكمال اال  الىهذا املشروع  يهدف

ربط لك بما في ذ لنقل الوظائف،يوفر نهجا واحةا وخطة تنفيذ من شأن ذلك أن املستقبلي. و  ؤسس يالنظام امل

ن أو مناطق تكدس املوظفيوتحديد  املوظفين،وتحديد خيارات  املستقبلية، فبالوظائ الةاليين املوظفين

لى ع تطبيق الخطة بإطالق تجريبيينبغي  .وإنشاء قاعدة بيانات للموظفين ييم،التقوإعداد أساليب  نقصهم،

سين عملية لتحاملستخلصة من االطالق التجريبي  تجربةال نتائ  وينبغي استخدام املوظفين،شرائح محددة من 

 .الشاملة اإلدارية نقل املوظفين

 

 :تبعياتال

 على ما يلي: نقلعملية ال تعتمد

 تحول التابعة لوزارة الصةةجميع مشاريع ال •
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 ة،الصةيتمويل الرعاية  الخاص،مشاركة القطاع  الرعاية،نموذج  املؤسس ي،التحول محاور التحول السبعة:  •

 الرقمية )الصةة اإللكترونية(الصةة  العاملة،القوى  الةوكمة،

 قوى العاملة/املوارد البشرية املختلفةعمل ال مسارات •

( MCS) املدنية الخدمةوزارة  مثلحكومية  والشبه الةكومية الجهات من ددع ادھتقو  رى خأ خصخصة ودجه •

 .ارھغیو ( PPP) الوطني لحخصخصة واملركز ، 

 

  نجزةامل عمالاأل  والبناء على تقييم وإعادة استخدام مقدم العطاءعلى  يجب
ً
 فيما يخص نقل املوظفينمسبقا

 طاع.املسارات الوظيفية والتشغيلية قدر املست في كل من

 

 :العمل مسارات

 الوظائف نقلخطة  تطوير -األول املسار 

 مقدم العطاء دور 

 ية املوظفهو املوظفين وبناء قاعدة البيانات )على سبيل املثال ،  وتوزيع للتخطيط الالزمةتحديد املعلومات • 

املزايا ، والراتب ، و  الجغرافي الةالي ، واملوقع نصبواملعلومات الشخصية ، والسيرة الذاتية ، والتخصص ، وامل

 وما إلى ذلك(

 .لوظائف واملستويات الجديدة املحتملةعلى ا املفترضة(على أساس مهاراتهم )تعيين املوظفين • 

 وتوضيح مكامن الخلل. تحديد مناطق التكدس والنقص في الوظائف • 

 النقصان للموظفين./  التكدس مناطق دیدتحبناء على  التوزيع اعادة •

 النات . وتقييم األثر  النقلعملية  خاللملوظفين ا خياراتميم لتصاتطوير  •

 .خيارات املوظفينل االنسب تصميموزارة الصةة بشأن ال داتمع قيا املوائمة •

 تهم.تقديم الخيارات املتاحة للموظفين والةصول على تفضيال •

 املستوى /  الجغرافية املنطقة/ التخصص العمليلموظفين على ل مسبق توزيعب القيام •

 املوظف مستوى  تطوير عملية تقييم •

 اتخاذ قرار بخصوص مواطن الخلل في توزيع املوظفين. •

 املوظفين عملية اختيار  اتخاذ قرار فيما يخص •

 في قدراتهم.وتحديد الفجوات املحتملة  املعينيناستعراض قائمة املوظفين  •

ريبهم الوظائف املحتملة التي يمكن تدمع تحديد  وزيعاملعينين ضمن عملية التاستعراض قائمة املوظفين غير  •

 عليها

 االطالق التجريبي لنقل الوظائف •
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 :األهداف

( من وزارة الصةة الةالية مع مشرعين ومقدمي خدمهموظف ) 22،000حوالي  لنقلتطوير عملية وخطة • 

 ارات املوظفين.األخذ بعين االعتبار القدرات الةالية والكفاءات املطلوبة في املستقبل وخي

 خطةالو  للعملية تجريبيال االطالق• 

 

 النتائ 

الجهات املستهدفة ضمن نظام  إلى املوظفين التشريعيين ومقدمي الخدمةوزارة الصةة على استعداد لنقل • 

 ".اليوم األول "

 

 نجزاتامل

 الرئيسية التوزيعمعايير  باالعتماد على ينبيانات املوظف• 

 .املحتملة لكل موظف الوظائفالتي توفر قائمة طويلة من و وظفين امل تخطيط وتوزيعأداة • 

 .املختلفة يناملوظف النات  عن خيارات ثر مع تقييم األ يناملوظفتوزيع  خيارات• 

 الجغرافي / املنصب / املوقع ةفيللوظاملوظف ومناسبة  االداءاملوظفين حسب  توزيع• 

 املوظفين مستوى  عملية تقييم• 

 موظفين محدثةخطة توزيع لل• 

 توزيع املوظفينبالفجوات في القدرات بناء على قائمة • 

 متطلبات التدريب الفني والوظيفيبقائمة • 

 انجاز االطالق التجريبي للنقل •

 

 املوائمة والتواصل ونقل املعرفة – املسار الثاني

 دور مقدم العطاء

كتب ملخاصة و  هم املرتبطة،في مهام لالستفادة منها خرى األ عمل السارات ملاملعلومات والتحديثات املطلوبة  توفير 

 وغيرها من مسارات عمل املوارد البشرية. التغيير،وإدارة  املشاريع،إدارة 

 فيما يخص مكتب إدارة املشاريع، يجب على مقدم العطاء تقديم:

 .خطة زمنية مفصلة للمشروع في بداية املشروع وتحديثه عند الطلب• 

 .األسبوع مدار  على في موقع العمل بدوام كامل االستشاري فريق العمل تحديد • 

ع والتحديات/املخاطر املشرو حالة سير عن  تقديم تقارير بشكل اسبوعي باستخدام نموذج الوزارة املوحد• 

 وخطط تجاوزها.
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شاريع ملبين االبناءة واملواءمة  للمناقشة مع مكتب إدارة املشروع نجزاتاملشروع وتفاصيل امل اهدافمناقشة • 

 األخرى املرتبطة.

 

 :مفيما يخص إدارة التغيير، يجب على مقدم العطاء تقدي

 ية النقل.جميع مسارات عمل تشملاستراتيجية  تواصل ةتطوير خط• 

بعملية  لمتأثرينا لموظفينا باإلضافة الى محتوى إلدارة التغيير لتوعية للتواصل ضحةوا تمتطلباتقديم • 

 هم.ونيل تأييدهم ودعم النقل

 عملية االنتقال الوظيفي.ملساعدة املوظفين في الةلول وتوفير  املوظفينعلى  النقلتقييم تأثير • 

 

  مقدم العطاء االلتزام بتقديم:يجب على  املحلي،املشروع  عمل بالنسبة لفريق

 متابعة العمل عن قرب تمكينه أفراده من لفريق عن طريقلنقل املعرفة • 

 اشراكهم فنيا في التصميم والتطوير والتطبيق.خالل  بناء قدرات الفريق من• 

 ق من خالل إجراء التقييمات املستمرة.ير الفر و قياس تط• 

 .همومستويات تقدم فريق العمل املحلي مهاراتات في فجو العن  رفع تقارير دورية ملالك املشروع•

 

 األهداف

إدارة و  املشاريع،ال سيما مكتب إدارة  فين،نقل املوظمع مسارات العمل األخرى في مشروع  املستمر التفاعل 

، ةبطالتقارير املرترفع الةوكمة الصةيحة و  للتأكد من تطبيقالتغيير ومسارات عمل املوارد البشرية األخرى 

وإكمال املشروع في  البشرية،ومواءمة أدوات / عمليات / أنظمة املوارد  عاون بين مسارات العمل االخرى،والت

 .مناسب وفعالضمان استمرارية العمل من خالل نقل املعرفة بشكل باإلضافة الى . حددطار الزمني املاإل 

 

 النتائ 

 لحةوكمة ورفع التقارير.وآلية فعالة  ةبمحاور متكاملتتسم  لنقل املوظفينشاملة  خطة• 

 املوظفين  ىتأثير عللتحقيق أقص ى  عالية وفعالية بكفاءةخطة نقل املوظفين  عبمشرو  التعريف• 

وتطوير أدوات إضافية خارج نطاق املشروع  تطبيق مخرجات املشروع ىقادر علفريق محلي تابع لوزارة الصةة  •

 حسب الةاجة. الزمني هطار إو 

 

 املنجزات

ع توفير ممكتب إدارة املشاريع  الالزمة بناءا على طلبتحديثات توفير المع  لكامل املشروعخطة زمنية مفصلة • 

 على مدار أيام وساعات العمل الرسمية.موظفين متفرغين للعمل 
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 .ةحددامل نماذج الوزارة باستخدامتقديم تقرير اسبوعي عن املشروع • 

 وذلك بهدف تحديد املنجزاتاجتماعات منتظمة مع مكتب إدارة املشاريع ملناقشة نهج املشروع وتفاصيل • 

 املرتبطة.ل امعاملشاريع / اال  بينواملواءمة  التحديات واملخاطر 

املعلومات املطلوبة ، مثل لتبادل/توفير مسارات العمل األخرى العاملين على مع  منتظمةاجتماعات عقد  •

 ادارة التغيير والتواصل.متطلبات 

 واملنظمة ككل.تطوير املوارد البشرية  من اجلحتياجات ال اموائمة و  اتتحليل الفجو • 

جة التعلم نتيو  تطور قدراتهم تظهر  لتيوا لمحليا ملؤسس يالوزارة والتحول ا فريق دراتلق مةظمنت ر یرتقاتقديم • 

 لنقل املعرفة.

 

Job Migration Plan – Scope of Work (SoW)  

The Ministry of Health is undergoing a profound transformation in order to achieve the ambitious 

objectives set by the Vision 2030 and the National Transformation Program (NTP 2020). The 

Ministry of Health is leading the healthcare reform in the Kingdom through seven transformational 

themes. The seven themes are: Corporatization (support health providers to become more cost-

effective in the services they deliver to the population), Model of Care, Private Sector Participation, 

Healthcare Financing, Governance, Workforce and Digital (e-Health  .) 

MoH is currently corporatizing the delivery of healthcare services in KSA. This transformation 

necessitates the decentralization of the delivery role and the migration of staff from MoH and 

RHDs ~(22,000 employees) to new corporatized entities . 

At the beginning of the transformation (“Day 1 ,)”MoH and RHD staff will be separated between 

regulation and provision .Staff are then migrated to their position in the target organization. Under 

the transformation, MoH central and the new Regional Offices will retain the regulation function, 

while the provision function will be hosted within the HoldCos, Business Units ,clusters and 

facilities . 

 

The transition to the target organization requires a meticulous and exhaustive migration planning 

process to ensure seamless execution of staff migration. The planning process is comprised of 5 

main workstreams: 

Planning PMO: Design a centralized PMO (governance, org structure, tools, templates) and run it 

during the migration planning phase to ensure timely progress on the four other workstreams 
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Job migration planning: Develop an integrated transition plan for MoH regulation and provision 

employees to the day-1 and target organization taking into account current capabilities, future 

required competencies and employee choices 

Employee Value Proposition (EVP): Develop career paths and incentive schemes for to employees 

within the target organizations functions  

Administrative migration planning: Build a complete set of specifications required to administer 

the transitions of ~220,000 MoH staff in facilities from the current system to the future system  

Change management and communication: Design and roll-out a change management masterplan 

and a communications campaign/ program to help the employee population affected by the 

migration to be aware of the migration process so that they accept and support it. 

 

Following the planning process، MoH plans to run pilots for the migration of staff prior to a full-

fledged roll-out . 

This RfP is seeking consultant support on: 

Developing the job migration plan 

 

Project details 

Purpose  

The purpose of this project is to complete the specifications required for the migration of the 

employees of the Ministry from the current work arrangements to the future corporatized eco-

system.  This will provide a clear job migration process and implementation plan for the job 

migration including mapping of employees to jobs, identification of employee choices, 

identification of areas of under- and overstaffing, preparation of assessment methods, and 

creation of an employee data base. The process and plan should be piloted on specific segments of 

the staff population, insights should be used to refine the job migration process. 

 

Dependencies 

The migration process will be inter-dependent with : 

All transformation projects of the Ministry of Health 
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The seven VRO transformation themes: Corporatization, Model of Care, Private Sector 

Participation, Healthcare Financing, Governance, Workforce and Digital (e-Health) 

The other employee related work streams 

Other privatization efforts being led by a number of governmental and pseudo-governmental 

entities such the Ministry of Civil Service (MCS), the National Center for Privatization & PPP (NCP), 

and others. 

 

Timeframe  

The project duration is expected to be 10 months 

 

Modules: 

 

Module 1 – Developing the job migration plan 

Role of vendor  

Identify required information to perform mapping and allocation of employees and build database 

(e.g., employee IDs and personal information, CV, specialization, current position, location, salary, 

benefits, tenure, etc). 

Map individual employees based on their assumed skills to potential new positions and levels 

Identify under-  &overstaffed positions and mapping conflicts 

Refine allocation based to the identifies areas of overstaffing/understaffing 

Develop options for employee choices in migration process and assess impact  

Align with MoH leadership on preferred option for incorporating employee choices 

Present available options to employees and obtain employee preferences  

Perform pre-allocation of employees to function/geography/ level 

Develop employee assessment process 

Decide on mapping conflicts  

Decide on selection process  

Review list of allocated employees and identify potential capability gaps 

Review list of non-allocated employees and potential functions they can be trained for 

Pilot job migration  
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Objectives  

Develop process and plan to migrate ~22,000 employees (regulation and provision) from the 

current MoH organization taking into account current capabilities, future required competencies 

and employee choices 

Pilot process and plan 

Outcomes  

MoH ready to move regulation and provision staff to day 1 and target organization 

 

Deliverables 

Employee data across key allocation criteria  

Employee mapping tool that provides long-list of potential positions for each employee   

Employee mapping choices with an impact assessment of different employee choice options 

Allocation of employees according to preference and fit for functions/positions/location   

Employee assessment process 

Updated employee allocation   

List of capability gaps based on employee allocation  

List of technical and functional training requirements  

Delivered migration pilot 

 

Module 2 .Alignment, communication & knowledge transfer 

  

Role of vendor: 

Provide other workstreams with required information and updates to feed into their respective 

tasks, particularly with PMO, change management, administrative migration, and other HR 

workstreams. 

 

For PMO, the vendor is required to  

Develop a detailed project timeline plan at the outset of the project and update it when requested 

Specify full-time on-the-ground resources per week 
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Report project progress on a weekly basis following a specified template. 

Discuss project approach and details of deliverables with PMO for constructive challenging and 

alignment with interdependent projects/work. 

 

For change management, the vendor is required to 

Develop a communication strategy and plan that covers all migration workstreams. 

Give clear communication requirements and content to change management to help the employee 

population affected by the migration to be aware of the migration process, accepting of it, and 

understanding it so they are supportive of their own migration . 

Assess the impact of the migration on the employee population and provide mitigation to help 

employees in the migration  

 

For project local team, the vendor is required to 

Transfer the knowledge to the team by allowing close shadowing 

Build the capabilities of the team by ensuring technical engagement. 

Measure the teams development by conducting ongoing assessments. 

Report skills gap and progress levels to project owner. 

 

Objective : 

Regularly interact with other workstreams in the migration project, particularly PMO, change 

management and other HR workstreams to allow for proper governance and reporting, cross-

workstream synergies, alignment of HR instruments/processes/systems ,and a timely completion 

of the project. Ensure sustainability and seamless continuation of work by proper knowledge 

transfer. 

 

Outcomes  

A seamless overall staff migration plan with integrated components and an effective governance 

and reporting mechanism. 

Efficient and effective deployment of the job migration plan. 
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MoH local team fully capable of deploying the job migration plan and developing extra 

enhancements/plans as needed beyond the project’s scope and timeframe. 

 

Deliverables 

Detailed project timeline plan at the outset of the project with updates when required by PMO 

with specified full-time on-the-ground resources per week 

Weekly project progress report following a specified template. 

Regular meetings with PMO to discuss project approach and details of deliverables with PMO for 

constructive challenging and alignment with interdependent projects/work. 

Regular meetings and information sharing with other workstreams to feed required information, 

such as communication requirements 

Gap analysis and alignment needs for further HR/organization development 

Regular assessment reports of the MoH local team’s capabilities that show growth and learning 
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 لحق الثال امل  

 املتطلبات

  املطلوبة املستندات

  . املستندات القانونية1

  . املستندات الفنية والخبرات السابقة2

  املرفقة النماذج

  نموذج معلومات عن املقاول 

  املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

  املشاريع الةالية -نموذج الخبرات 

  الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

  الكادر الفني -نموذج الخبرات 

  تأهيلال ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

  التسليم تعليمات
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 النماذج املرفقة

 املستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 عامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول.شهادة من املؤسسة ال -3

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. -4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول. -5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 (.نطاقاتاملفعول )شهادة السعودة/ شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة -7

 .)إن تطلب ذلك( صورة شهادة االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين -8

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 األخيرة. السنةالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

 املحةق الثالث تعليمات التسليم. بختم املقاول وترقيمها كما ذكر فييتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة  مالحظة/

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

 .حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول  -1

 ( على أن يحتوي على:Company Profileملف الشركة ) -2

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 اول.عدد فروع ومكاتب املق .ت

 املوردين املعتمدين. .ث

 .حسب النموذج املرفقسنوات السابقة  ثالثهة لنوع العقد املذكور خالل الال يقل عن ثالث مشاريع مشاب ذكر ما -3

 .حسب النموذج املرفقذكر املشاريع الةالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع  -4

 .حسب النموذج املرفق ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول  -5

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. -6

 ذكر مصادر تمويل املقاول. -7

 إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء. -8
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 النماذج املرفقة

 معلومات عن املقاول  نموذج

 املقاول  -1

  رأس مال املقاول   املقاول )شركة/ مؤسسة(اسم 

  هتاريخ  رقم السجل التجاري 

  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2

  الشارع  املدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكتروني  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  ظيفياملسمى الو 

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابقةسسنوات ال ثالثاذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل ال -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف لرقما

  سم املشروعأ 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  ني املسؤول عن املشروع بريد إلكترو 11



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  24)صفحة 

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   ن املشروعأرقام للتواصل مع املسؤول ع 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثال  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

 ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الةصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. محةوظة:



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  25)صفحة 

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 ي يقدمها املقاول توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة الت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 سب الجدول التالي:قائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  نتهاءتاريخ اال  8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  26)صفحة 

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثال  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  مة العقدقي 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

 والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الةصر: صور العقود محةوظة:



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  27)صفحة 

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ات الخبرة.اتية وشهادترفق السير الذ محةوظة:

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. محةوظة:



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  28)صفحة 

 يم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل معايير التقي

 

 لتأهيل معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات ا

 وصف املعيار املعيار م

1 
املستندات 

 القانونية

ستقوم الحجنة باستعراض الشهادات والوثائق املقدمة من الشركات طالبة التأهيل املوحةة في فقرة 

 .التأهيل وثيقةطلوبة في تندات املاملس

 .قييمه من حيث أسس تقسيم العملياتستقوم الحجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وت الكادر اإلداري  2

 الكادر الفني 3

ستقوم الحجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية التي ستعمل في املشروع وتقيمها 

ريق، والنجاحات السابقة ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل املشروع من حيث مستوى مؤهالت الف

 والقدرة على استقطاب وتقديم الكفاءات واملتخصصين ذوي الكفايات والخبرات واملهارات املهنية املناسبة

 حسب الةاجة املشروع 

 الخبرة الفنية 4

ة، سنوات السابق ثالثخالل ال شروعس مجال املتم إنجازها في نفثالثة مشاريع ستقوم الحجنة باستعراض 

يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق شهادات حسن أداء( باإلضافة إلى قيمة والتي 

 .هذه املشاريع ومالءمة الجداول الزمنية ومواعيد التسليم

5 

القوائم املالية 

والتزامات 

املقاول خالل 

مدة تنفيذ 

 العقد

لطالب التأهيل وحجم التزاماته خالل مدة  األخيرة للسنة املصدقة قوم الحجنة باستعراض القوائم املاليةست

تنفيذ العقد، وستقوم الحجنة الفنية بتقييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ املشروع 

 يذ العقد.من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته خالل مدة تنف

 

 



    

 " طة نقل الوظائفخوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع "

 (29من  29)صفحة 

 تعليمات التسليم

 كافية لعدم  لتباعها،اإلخالاو الرجاء قراءة التعليمات 
ً
بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 التأهل:

 .ةالعربية جميع املرفقات باللغأ تعب .1

 إلثبات دقة املعلومات. طالب التأهيلإرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم  .2

البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات املطلوبة يعتبر القصور في تقديم  .3

 .سببا في عدم التأهل

 في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصةيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل. .4

 عبر منصة إعتمادها في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسال .5

 أيام عمل. ةعلى أن يتم الرد عليكم خالل ثالث م،06/03/2019 افقاملو  األربعاء في موعد أقصاه يوم

 املوافق الخميس قبل موعد أقصاه يوم من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد التأهيل طلباتيتم إرسال  .6

 .مساءً  4الساعة م، 14/03/2019

 -اإلعالن عن النتائ : .7

 ومن خالل منصة إعتماد. .www.moh.gov.saالرسمي  وزارةفي موقع الاملؤهلين  قائمةسيتم اإلعالن عن  -أ

هم نامكبإ و أفي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائ   عدم تأهلهمأسباب و الغير مؤهلين ر سيتم إخطا -ب

  nbogami@moh.gov.sa ستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكترونياال 

 إعتماد:خطوات رفع ملف التأهيل على منصة 

عملية  إختيار  ثم . ومنالرسمي في املنصة اعبر حسابه منصة إعتمادتقوم الشركة بالدخول على  – 1

 التأهيل املراد املشاركة فيها.

إرسال ملف التأهيل لها لشركة تعبئتها ليتسنى بغي على اة ينحقول إلزامي 3سوف تظهر للشركة عدد  – 2

بها من خالل هذا  م الشركة برفع ملف التأهيل الخاص: تقو  الحقل األول ) العرض الفني (وهي كالتالي ) 

الحقل الثال  تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر" في هذا الةقل ،  الحقل الثاني ) العرض املالي( :الةقل ، 

 في هذا الةقل. كذلك تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر"  (:ت)جدول الكميا

التي أن يتم تحميل أكثر من ملف، والصيغ  باإلمكانو  MB 350حجم امللف يلزم ان ال يتعدى  مالحظة:*

 ( فقط.(WinRAR Zipأو  (PDF) تدعهما املنصة

http://www.moh.gov.sa/
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa

