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للمشاركة في مشاريع الصحة املدرسية في الرعاية  الشركاتدعوة عامة لتأهيل 

 الصحية األولية

 

تدعوكم وزارة الصحة ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية إلى املشاركة في برنامج تأهيل الشركات املسبق 

 لدعوتكم لتقديم عروضكم في مشروع "
ً
مشاريع الصحة املدرسية في الرعاية الصحية  تمهيدا

 "، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة. األولية

في حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل الشركات واملشاركة في املشروع الذي سيتم طرحه 

 املرجو اتباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الوثيقة. الحقا،

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

 التسليم النهائي.

 في  إن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو
ً
قبله يعد سببا

 عدم التأهل.

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 م2019 / 05/ 23  الخميس  يوم

 مساء   4الساعة 
 عبر منصة اعتمادترسل 

آخر موعد إلرسال ملفات 

 التأهيل

 م2019 / 09/06 االحد يوم 

 مساء   4الساعة 
عبر منصة اعتمادترسل   

 الملحقات المرفقة: 

 لمحة عامة.الملحق االول:  -

 .عن الخدمة المطلوبة ةالملحق الثاني: نبذ -

 المتطلبات.الملحق الثالث:  -
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

 

 4  2030نبذة عن رؤية المملكة 

 5 نبذه عن برنامج التحول الوطني

للرعاية الصحية المساعدة الوزارة وكالة نبذه عن 

 بوزارة الصحة األولية

6 

 6 نبذة عن اإلدارة العامة للصحة المدرسية 
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية لقد حبا هللا 

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

ـاء رؤية عنــد بنـ ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته اململكة

 م.2030

ربية فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة الع

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

 ط القارات الثالث.فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لرب

  تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي:
 

إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه املحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل 

 تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

  إثني عشردالعزيز وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عب
ً
برنامجا

 لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية. 

 برنامج التحول الوطني  .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن  .2

 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية  .4

 برنامج تطوير القطاع املالي  .5

 برنامج تحسين نمط الحياة  .6

 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7

 برنامج الشراكات اإلستراتيجية  .8

 برنامج اإلسكان  .9



   

 للمشاركة في مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية األولية الشركاتعامة لتأهيل  دعوة“  

(5 / 35) 

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

 برنامج تحقيق التوازن املالي. .12

 

 نبذة عن برنامج التحول الوطني

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

التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل 

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

ة، بناًء ع 2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030العربية السعودية  لى مستهدفات ُمحددَّ

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

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

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

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة 

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

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

 في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

ل الوطني في رفع وتيرة   بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
والتزاما

اًء على األولويات التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بن

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

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

 واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.

 

 

 



   

 للمشاركة في مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية األولية الشركاتعامة لتأهيل  دعوة“  

(6 / 35) 

 

 

 

 

 

 

 بوزارة الصحة للرعاية الصحية األوليةاملساعدة نبذة عن وكالة الوزارة 

الرعاية  بوزارة الصحة هي الجهة املسئولة عن للرعاية الصحية األولية تعد وكالة الوزارة املساعدة 

الصحية األولية في اململكة العربية السعودية والتي تعتبر املستوى األول للخدمات الصحية، وهي 

املدخل األساس ي للنظام الصحي، كما أن تعزيز وتقوية الرعاية الصحية األولية يعد أحد املكونات 

لية هي عاية الصحية األو كما أن الر  الثمانية الرئيسة ملشروع الرعاية الصحية املتكاملة والشاملة.

وحددت مبادئ الرعاية الصحية األولية كمجموعة من القيم  .مفتاح تحقيق الصحة للجميع

التوجيهية للتنمية الصحية ووضع العناصر األساسية املكونة لها، والتي تشمل الخدمات العالجية 

الصحة بأنها ليست فقط والوقائية والتأهيلية، باإلضافة إلى خدمات تعزيز الصحة، وتنظر إلى أن 

مجرد عالج للمرض، وإنما هي في مفهومها الواسع، تشمل الصحة البدنية، والصحة النفسية، 

 .والصحة املعنوية، وصحة املجتمع ككل
 

نبذة عن اإلدارة العامة للصحة املدرسية بالوكالة املساعدة للرعاية الصحية األولية 

 بوزارة الصحة

فمنذ اللحظة التي أعلن فيها قيام اململكة فقد وضعت اللبنات األولى النطالق الخدمات الصحية 

ـ بمكة املكرمة، ومازال هذا القطاع يجد من القيادة ه١3٤3بإنشاء مصلحة الصحة العامة عام 

 الرشيدة كل رعاية واهتمام.
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 للتطوير املستمر في الخدمات الصحية وبما ينعكس إيجا
ً
با على صحة فئات املجتمع وامتدادا

حيث كانت تقتصر خدماتها آنذاك على  هـ،١3٧٤املدرس ي فقد جاء انشاء الصحة املدرسية عام 

 الخدمات العالجية.

واستمر التوسع في افتتاح الوحدات الصحية املدرسية للبنين والبنات ملواكبة االزدياد املطرد في 

مدرسية، وتنوعت خدماتها لتشمل البرامج  وحدة( 2٤٨)أعداد الطلبة والطالبات حتى بلغت 

 الوقائية وبرامج تعزيز الصحة والتي تسهم في تعزيز صحة النشء.

وسعيا لالرتقاء بالصحة املدرسية والتوسع في تغطية خدماتها، فقد صدر قرار مجلس الوزراء املوقر 

بدأ بذلك حلقة جديدة بانتقال الصحة املدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة لت هـ١٤3٤عام 

 في سلسلة تطوير خدمات الصحة املدرسية وبرامجها.

وبناء على هذا القرار جاء التوجه بدمج خدمات الصحة املدرسية مع خدمات الرعاية الصحية 

األولية ليتم تقديم خدمات الصحة املدرسية وأنشطتها في املدارس من خالل مراكز الرعاية الصحية 

 تضم أكثر من  2380وز األولية، والتي تتجا
ً
 صحيا

ً
طبيب وممرض يحملون على  28,300مركزا

ماليين  5من  أكثر عاتقهم تقديم هذه الخدمة لهذه الشريحة العريضة من املجتمع والتي تصل 

مليون  31٪ من إجمالي سكان اململكة البالغ عددهم 25طالب وطالبة يمثلون قرابة ما نسبته 

 نسمة.

 لهذه الجهود و 
ً
 ملسيرة الصحة املدرسية وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني وتتويجا

ً
 2020دفعا

 لرؤية اململكة 
ً
، فإن الصحة املدرسية بثوبها الجديد تتحرك في أعمالها وتقوم 2030وتحقيقا

بأنشطتها وتقدم خدماتها وفق استراتيجية متكاملة ذات أهداف محددة وبرامج واضحة تتماش ى مع 

سياستها، وتتكامل مع األدوار التي تقوم بها اإلدارات املعنية، وتتشارك وتتناسق توجيهات الوزارة و 

 مع القطاعات األخرى. 
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 الرؤية: 

مدرســـــــــــية ذات دور قيادي في تعزيز صـــــــــــحة الطلبة والحد من املخاطر التي يتعرضـــــــــــون لها  صـــــــــــحة 

لتحســـــــــين وتطوير لتحقيق أعلى مســـــــــتويات الصـــــــــحة، من خالل التعاون مع الجهات ذات العالقة  

برامج وخدمات الصحة املدرسية، وتوحيد إجراءاتها، مع توفير املعلومات حول املشكالت الصحية 

 .والتدخالت الالزمة

 الرسالة:

تعزيز صــــــــــــــحـــة الطلبـــة، وزيـــادة تحصــــــــــــــيلهم الـــدراســــــــــــــ ي، من خالل تقـــديم برامج مميزة، مع املراقبــة 

ا يضــــمن جودة الخدمات املقدمة في املجتمع املســــتمرة لحالتهم الصــــحية، وبناء شــــراكات فعالة، بم

 .املدرس ي

 القيم:

 .العمل بروح الفريق الواحد 

 .التعاون وبناء الشراكات 

 .العدالة في الحصول على الخدمات 

 .التميز واإلبداع 

 .التطوير والجودة 

 .املصداقية والشفافية 

 المسؤولية:

وبرامج الصحة املدرسية املقدمة التخطيط، واإلشراف على التنفيذ، والرصد والتقييم لخدمات 

  .في املدارس
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 السياسات:

 االستمرار بتطوير وتجويد برامج الصحة املدرسية 

 التدريب على برامج ومبادرات الصحة املدرسية 

 استخدام التقنية في برامج الصحة املدرسية 

 االعتماد على الدراسات العلمية واملسوحات الطبية 

  لضمان تقديم خدمات الصحة املدرسيةالشراكات مع الجهات املعنية 

 األهداف: 

  تحديد حجم وانتشار املشاكل الصحية وأولوياتها في املجتمع املدرس ي 

  الحد من انتشار األمراض املرتبطة بنمط املعيشة، وذلك بتعزيز السلوك الصحي السليم بين أفراد

 .املجتمع املدرس ي

 ت بالتعاون مع الجهات ذات العالقةتوفير البيئة املدرسية اآلمنة للطالب والطالبا. 

 .تنمية وتطوير مهارات الكادر الصحي في مجال الصحة املدرسية 

 .تنمية وتطوير مهارات التربويين في تعزيز الصحة في املدارس 

  .املساهمة في دعم وتطوير برامج التغذية املدرسية 

 .املساهمة في دعم وتعزيز الصحة النفسية في املجتمع املدرس ي 

 .تشجيع النشاط الحركي كنمط حياة وبما يعزز صحة الطالب 

 .تطوير نظم املعلومات الصحية املدرسية 

  

 

 المهام: 

 وضع خطط وبرامج اإلدارة ومشروعاتها بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة. 



   

 للمشاركة في مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية األولية الشركاتعامة لتأهيل  دعوة“  

(10 / 35) 

 تصميم برامج تعزيز الصحة على ضوء احتياجات املجتمع املدرس ي. 

  ألفراد املجتمع املدرس يتعزيز أنماط السلوك الصحي السليم. 

 على إيجاد  اكتشاف املشكالت الصحية والغذائية باملجتمع املدرس ي، وتحديد أولوياتها، والعمل

 .الحلول املناسبة مع الجهات ذات العالقة

 البرامج الصحية  التنسيق مع إدارة الشؤون الصحية املدرسية بوزارة التعليم فيما يختص بتنفيذ

 .املدرسية

  ات األداء ألعمال الصحة املدرسية وبرامجهاتصميم مؤشر. 

 متابعة تنفيذ برامج الصحة املدرسية وتقويمها. 

 التأكد من تنفيذ حمالت التطعيم الوقائية املوسمية والطارئة في املدارس. 

 وااللكترونية املشاركة في إعداد وسائل ورسائل التوعية الصحية املدرسية املقروءة. 

 ذ الدراسات املتعلقة بالصحة املدرسيةاملشاركة في إعداد وتنفي.  

 والتربوية إعداد البرامج التدريبية في مجال الصحة املدرسية للكوادر الصحية. 

 إعداد أدلة وإجراءات العمل في الصحة املدرسية والتحديث الدوري لها. 

 إجراء البحوث والدراسات في مجاالت الصحة املدرسية ونشرها. 
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 الثانيالملحق 

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 11 عنوان العقد

 11 التاريخ المستهدف  لبداية العقد

 11 مدة العقد

 11 موقع العمل

 22 - 12 لخدمة المطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1

 .في الرعاية الصحية األولية الصحة املدرسية مشاريع 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2

 م15/7/2019

 مدة العقد  .3

 ( شهر من تاريخ بداية العقد.12) الى   ( أشهر 6ستتراوح مدة العقود من )

 

 موقع العمل  .4

 .)عشرين منطقة صحية(مناطق باململكة  جميعسيتم التنفيذ في 
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 خدمة المطلوبة الوصف  .5

مجموعة  ويغطيفي الرعاية الصحية االولية الصحة املدرسية اعمال تنفيذ يشمل نطاق العمل 

على مستوى مراكز الرعاية الصحية االولية واملنطقة  والعلمية واملجتمعية  من الخدمات الصحية

  الجغرافية املحيطة بها.

 

 برامج الصحة المدرسية المستهدفة بهذا المشروع حاليا ستةوتشمل قائمة برامج 

 حسب الجدول التالي :

 

 لبرنامجا م

  الفحص االستكشافي لطلبة المدارس برنامج  1

 

 خفض معدالت السمنة بين طالب المدارس  برنامج  2

 

 صحة اليافعين برنامج  3

 

 تسوس االسنان برنامج الوقاية من  4

 

 برنامج المدارس الصحية   5

 برنامج التوعية الصحية المدرسية  6

       عن برامج الصحة المدرسية نبذة تعريفية 

  مقدمة:

تعتبر الرعاية الصحية األولية في اململكة العربية السعودية هي املدخل األساس ي للنظام الصحي 

تأتي من االنتشار والركيزة األساسية في تقديم حزمة واسعة من الخدمات الصحية كما أن أهميتها 

 ا".مركز  2390الجغرافي الجيد واملوزع ملراكز الرعاية األولية في انحاء اململكة التي بلغ عددها أكثر من 

ونسبة للتحول الكبير في التركيبة السكانية والخريطة الوبائية خالل العقود السابقة. حيث ارتفع 

عاما  65عام وارتفع عدد املسنين أكبر من  76معدل العمر املأمول للحياة عند امليالد إلى أكثر من 

. وانتشار األمراض املزمنة غير املعدية التي تحمل اثار سلبية اجتماعية واقتصادية وكذلك %4.4إلى 



   

 للمشاركة في مشاريع الصحة المدرسية في الرعاية الصحية األولية الشركاتعامة لتأهيل  دعوة“  

(14 / 35) 

:المقدمة  

 

انتشار عوامل الخطورة املؤدية إلى األمراض املزمنة مثل قلة النشاط البدني وتناول الغذاء الغير 

مع السعودي كما تبين من مسح املعلومات الصحية في اململكة الصحي والسمنة والتدخين في املجت

وتمثل .. والغير مشخصة، ووجود نسبة كبيرة من الحاالت الغير مكتشفة 2013.السعودية العربية 

  %25شريحة الطالب شريحة كبيرة من السكان تصل الى 

مات تشخيصية وفي إطار مساعي وزارة الصحة  لنشر الوعي حول املخاطر الصحية وتوفير خد

لضمان «  2030رؤية اململكة »وعالجية ترقى ألفضل املستويات العاملية بما يتماش ى مع غايات 

تعمل اإلدارة العامة للصحة املدرسية الى تعزيز صحة الطالب ورفع الوعي صحة جيدة للمواطنين ،

م الصحي الصحي لديهم ايمانا منها بان غرس العادات الصحية من الصغر تؤثر على مستقبله

كما ان الكشف على  2030وتضمن لهم بأذن هللا حياة صحية مديدة تتفق مع اهداف رؤية 

املشاكل الصحية مبكرا والتدخل املبكر لحلها يمنع تفاقم مضاعفات هذه املشاكل ويوفر مبالغ 

 طائلة على الدولة لعالجها مستقبال .

 برنامج الفحص االستكشافي أوال:
 

 

 

 

 من سياسة وزارة الصحة في االهتمام والتركيز على الطب الوقائي، والرعاية الصحية األولية 
ً
انطالقا

 لتعزيز صحة أبنائنا الطلبة فقد تم إعداد برنامج 
ً
والكشف املبكر عن األمراض غير السارية، وسعيا

هدف برنامج الفحص االستكشافي لطلبة املدارس من قبل اإلدارة العامة للصحة املدرسية ويست

الفحص االستكشافي طلبة الصف االول والرابع االبتدائي وطلبة الصف األول املتوسط وطلبة 

الصف األول الثانوي، وبتطبيق هذا البرنامج يتم الكشف على جميع الطلبة بجميع الفصول في 

 وية.مرات منذ دخوله املدرسة وحتى إكمال املرحلة الثان 4سنوات ويخضع الطالب للفحص  3مدة 
 

 

 

 

هو برنامج فحص طبي لطلبة املدارس يهدف الى الكشف املبكرة لجملة من املشاكل الصحية 

ويتضمن التقص ي عن التاريخ املرض ي خاصة األمراض املزمنة واإلعاقات، التقص ي عن استكمال 

:البرنامج تعريف  
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وزيادة الوزن والنحافة التطعيمات واإلجراءات الوقائية املعتمدة والكشف املبكر عن السمنة 

وتسوس االسنان وحدة النظر واالكتئاب واضطرابات فرط الحركة وتشتت االنتباه واعوجاج 

السلسة الفقارية وفحص السمع وصعوبات التعلم والفحص على الطالب/ة للتأكد من خلوه من 

 االمراض املعدية.
  
  

  

 

 وطالبات املدارس من خالل التدخالت الصحية املبكرة.تعزيز الحالة الصحية لطالب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:االستراتيجي الهدف  

 األهداف:
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 من أمراض الطفولة املزمنـة املنتـشرة بكل دول العالم، حيث تـشير 
َ
يعتبر مرض تسوس األسنان واحدا

مصابون بالتسوس وترتفع هذه النسبة إلى  ( سنوات6ـ  5)أطفال في عمر  (٤)اإلحصائيات إلى أن طفل من كل 

 في الدول ذات االقتصاد املنخفض.  (90%)

 لـ الوطنية أن مستوى تسوس األسنان و وقد أثبتت الدراسات واملسوحات 
ً
" صل إلى مستويات عالية فوفقا

والصادرة من ة العربية السعودية لتحقيق هدف صحة الفم واألسنان للجميع باململك "الوثيقة االستراتيجية

يعانون من تسوس األسنان  ( سنوات6)أطفال من فئة عمر (5)من كل  ( ٤) بينت أن هناك  الصحة فقدوزارة 

( %٨3) ( سنة١2)فيما تبلغ في عمر ( سنوات 6)في عمر  %( ٧9)  ن نسبة اإلصابة بتسوس األسنان تبلغوأ

لذا فإنه من األهمية بمكان السعي الجاد    ١,٨  )معدل حاالت التسوس (فيما يبلغ متوسط مؤشر التسوس 

هذا اإلطار قامت وزارة في سبيل تعزيز صحة الفم واألسنان وخفض معدالت اإلصابة بتسوس األسنان  وفي 

:المستهدفة ومكان التنفيذ الفئة  

ائيةبتدمدارس االاللمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس األسنان في ثانيا: ا  
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الصحة  كأحد مبادرات تطوير الرعاية الصحية األولية تأتي هذه املبادرة وهي بلورة لهذه البرامج والتي نأمل أن 

 نحقق من خاللها األهداف املنشودة. 

 مبررات المبادرة:  

  واالجتماعي واالقتصادي.ارتفاع نسبة اإلصابة بتسوس األسنان مما يكون له األثر السلبي على الجانب الصحي 

  .تفعيل الشراكة القائمة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم فيما يخص تعزيز صحة الطلبة 

 .في اكتساب الطلبة السلوكيات الصحية السليمة 
ً
 التعليم والتدريب من خالل املدارس يمكن أن يؤثر إيجابا

 التعريف بالمبادرة:

املرحلة  موجهة لطلبةمبادرة تتضمن جوانب توعوية وتطبيقات وقائية وإجراءات عالجية في مجال طب األسنان 

 االبتدائية باملدارس الحكومية واألهلية.

 الهدف العام

 تعزيز صحة الفم واألسنان لدى طلبة املدارس االبتدائية.

 األهداف التفصيلية:   

 عن األسنان وأهمية املحافظة عليها.رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة  .1

 األسنان.إكساب الطلبة مهارات الوقاية من أمراض  .2

 تفعيل دور الكوادر التربوية في املشاركة في تعزيز صحة الفم واألسنان. .3

بخفض نسبة اإلصابة بتسوس األسنان وفق الفئة العمرية والنسبة  2020تحقيق األهداف الوطنية لعام  .4

 املعتمدة*.
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 المستهدفة:الفئة 

 .طلبة املدارس االبتدائية 

 مكونات المبادرة:

 عقد دورات تدريبية للمرشدين الصحيين باملدارس في مجال تعزيز صحة الفم واألسنان. .1

 إلقاء محاضرات توعوية لجميع طلبة املرحلة االبتدائية. .2

مع إحالة  املدرسة(األسنان في  )فحصالكشف على أسنان جميع الطلبة والرصد االلكتروني في نموذج  .3

  تطبيق الحشوات الوقائيةل األول والثاني والثالث() املكتشفة من طالب الصفوف الدنيا الحاالت

 األسنان الدائمة املصابة بالتسوس. ، وعالج(  fissure sealantsوالحفرالشقوق  ) سادات

 االبتدائية.تطبيق مادة الفلورايد املوضعي لجميع طلبة املرحلة  .4

5. .
ً
 تفعيل استخدام فرشاة األسنان لطلبة املرحلة االبتدائية باملدرسة ومتابعتهم من قبل أولياء األمور منزليا

  :الجهات المشاركة

  وزارة الصحة 

  وزارة التعليم 

 القطاع الخاص 
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 الهدف العام:  

خفض معدالت انتشار السمنة لدى األطفال واملراهقين في السن املدرس ي في اململكة العربية 

 في املدارس املختارة.م 2020بنهاية عام  %5السعودية بنسية 

 الهدف الخاص:           

  تحسين السلوك الغذائي للطالب والطالبات 

  زيادة النشاط البدني عند الطالب والطالبات 

  توفير الخدمات الوقائية والعالجية للمصابين بالسمنة من الطالب والطالبات 

 

 المشاركة:الجهات 

 

  وزارة الصحة 

  وزارة التعليم 

 القطاع الخاص 

 

 
 تعريف:

تعتبر مرحلة املراهقة من أهم وأكثر املراحل حساسية في حياة الفرد، فهي مرحلة نمو سريع وتغيرات جسدية 

، وهنالك توافق خليجي سنة ١9إلى  ١0ونفسية، وعرفت منظمة الصحة هذه املرحلة بأنها الفئة العمرية من 

 عن امل
ً
 زيز التقبل االجتماعي.راهقين لتععلى تسمية األفراد فيهذه املرحلة باليافعين بدال
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 :األهمية

أثبتت التجارب والدراسات أن االستثمار في صحة اليافعين من ضروريات التطور االجتماعي واالقتصادي 

 في العام 
ً
 هنالك تزايد في الوعي واالهتمام بصحة اليافعين. مؤخرا

ً
أدرجت منظمة  20١6للدول، وحاليا

 الصحة العاملية ألول مرة اليافعين كفئة عمرية منفصلة

يتعرض اليافعين ملخاطر صحية كثيرة أهمها: استخدام التبغ وخاصة التدخين، التغذية، النشاط البدني، 

 مشاكل الصحة النفسية، اإلصابات والحوادث، املعرفة الصحية اإللكترونية والصحة اإلنجابية

 :الهدف

اليافعين والشباب في املجتمع السعودي بكل جوانب الصحة، وأن يكونوا فعالين  أن يتمتع

 وقادرين على املساهمة في تحقيق األهداف التنموية للوطن وذلك عن طريق:

  تدريب املرشدين واملرشدات الصحيين على املواضيع السابقة التي تركز على صحة اليافعين 

 بكر والتدخل املبكراجراء الفحوصات الالزمة لالكتشاف امل 

 

 

هو برنامج يسعى بشكل دائم إلى تحسين وتطوير قدرات املدرسة املادية من حيث املبنى 

والتجهيزات، والبشرية من حيث الطلبة واملوظفين لتوفير بيئة صحية مالئمة للتعلم والعمل مما 

يؤهلها للقيام بدور فعال في تعزيز صحة املجتمع املدرس ي واملجتمع املجاور للمدرسة بالتعاون 

 مل مع وزارة التعليم الكا
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 اهداف برنامج المدارس الصحية:

مع كتساب المعارف وتنمية المهارات واالرتقاء بالعادات الصحية ألفراد المجتا -ا

 المدرسي 

 نشيط وتحفيز الطالب للمشاركة الفعالة في أنشطة تعزيز الصحة المدرسية ت-2

 درسية صحية وامنة مإيجاد بيئة -3

 فةالمدارس المختل تقوية الروابط بين-4

 لتعزيز الفعال لصحة العاملين في المدارسا-5

 وثيق الروابط والتعاون بين المجتمع المدرسي والمجتمع ت-6

 المشاركة:الجهات 

  وزارة الصحة 

  وزارة التعليم 

 

 

 

عرف التوعية 
ُ
للصحة املدرسية دور كبير في تعزيز صحة الطلبة واكسابهم السلوكيات الصحية وت

الصحية املدرسية بأنها مجمـوع األنشطة الـهادفة لالرتقاء باملعارف وتعزيز االتجاهات وغرس 

 السلوكيات الصحية لفئات املجتمع املدرس ي 

 

 إلى:وتهدف التوعية الصحية المدرسية 

  .تعريف الطلبة بمشاكلهم الصحية وكيفية الوقاية منها 

  .تزويد الطلبة ببعض المهارات العلمية والعملية التي يحتاجونها في حياتهم 
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 .إكساب المجتمع المدرسي السلوك الصحي السليم 

ة والمناسبات وتستهدف طلبة المراحل الدراسية المختلفة ويتم فيها تفعيل اإليام الصحية العالمي

 ية.مة المعارض الصحصحية وإقاال

 

 

 

 مسارات العمل المطلوبة من المتعهدين
الخاصة ببرامج ومبادرات الصحة اعداد وتحديث وتطبيق االدلة : األول  المسار

 المدرسية 

برامج دليل وطني حول ( 6) عدداالعداد والتحديث العلمي وطباعة وتوزيع يشمل نطاق العمل  

وكذلك تنفيذ الورش  ومبادرات الصحة املدرسية والية التنفيذ واملتابعة والتقويم لهذه البرامج 

لى مستوى تطبيق االدلة ععلى  الصحية للفرق  ة لهذه املبادرات والبرامج التعريفيوالندوات العلمية 

  .الرعاية الصحية األولية

 

هدفها التي تستالمرتبطة باالمراض والمناسبات الصحية تفعيل األيام  الثاني : المسار

 .الصحة المدرسية 

وسيتم خاللها تطبيق مجموعة من الفعاليات العلمية واملجتمعية لزيادة التحفيز للكشف املبكر عن 

مثل الندوات العلمية وزيادة جرعات املعرفة وتغيير السلوك وعوامل خطورتها ملستهدفة االمراض ا

 : ويشمل ذلك ما يلياملدرس ي  في املجتمع 

مدة  مناسبة صحية  ١2املناسبات الصحية عدد الصحية وتفعيلها ) باملناسباتاالحتفال  أوال :-

نفيذ في جميع املناطق تويتم ال الى شهر واحد حسب املناسبة الصحية( أيامكال منها خمسة  تنفيذ

 بمختلف مناطق اململكة. الصحية
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في املدارس والتجمعات  التعريفية لأليام واملناسبات الصحيةإقامة املعارض الصحية  ثانيا : -

  .سنويا في كل منطقة صحية مرات 6بمعدل الطالبية 

 

خطورة وعوامل الالمتعلقة بالسن المدرسي  ألمراضالدراسات العلمية ل: الثالث  المسار

  :المدرسيةوقياس اثر ونتائج تطبيق برامج الصحة  المتعلقة بها

 

هذه العلمية ملعرفة اتجاهات واولويات الكشف املبكر عن  الدراساتويتم فيها تنفيذ مجموعة من 

لصحية واملجتمعية واالقتصادية للتدخالت املطبقة حاليا ا والجدوى  والتعامل معها االمراض

 .وقياس اثرها 

لكل برنامج  ةوطني ةمختص ةعلمي دراسةاثنين )عدد   دراسة 12 املتوقعة العلمية الدراساتعدد -

 (الصحة املدرسية من برامج 

 

در الطبية تامين احتياجات برامج ومبادرات الصحة المدرسية من الكوا الرابع:المسار 

 المدربة:

 

برامج ومبادرات الصحة فعاليات مساعدة للمساهمة في تنفيذ ويشمل ذلك تامين كوادر صحية 

بعدد تثقيف صحي  واخصائيين( 22)عدداملدرسية ويشمل ذلك توفير أطباء بشريين 

للمساهمة في تغطية مستهدفات الصحة املدرسية من الطالب  (12) تغذية بعدد اخصائي و (10)

 .واملدارس 
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 25 -24 المستندات المطلوبة

 32-26 المرفقةالنماذج 

 35 -34 تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   

 قانونيةالمستندات ال .1
 .المفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1

 .شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول 2-1

 .شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية المفعول 3-1

 .التجارية سارية المفعولشهادة االشتراك في الغرفة  4-1

 .ية المفعولرخصة االستثمار إذا كان المتنافس مرخصا  وفقا  لنظام االستثمار األجنبي سار 5-1

 /سعودة)شهادة السارية المفعول لتوطين الكوادر السعوديةالنظامية شهادة تحقيق النسبة 6-1

 .(نطاقات

 .صورة سارية المفعول من الترخيص بمزاولة المهنة 7-1

 .)إن تطلب ذلك( االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسينصورة شهادة  8-1

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 9-1

 .القوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في الثالث سنوات األخيرة 10-1

 

ق الثالث يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم المقاول وترقيمها كما ذكر في الملح

 تعليمات التسليم.

 والخبرات السابقةفنية المستندات ال .2
 .ذكر معلومات عن المقاول حسب النموذج المرفق 1-2

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

 .الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و 2-2-1

 .عدد الموظفين 2-2-2

 .عدد فروع ومكاتب المقاول 2-2-3

 .الموردين المعتمدين 2-2-4

صحية الرعاية الفي مجال  لنوع العقد المذكور ةعن ثالث مشاريع مشابهال يقل  ذكر ما 3-2

 .خالل الخمس سنوات السابقة حسب النموذج المرفق األولية

ذج حسب النموذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع  4-2

 المرفق.
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 المرفق. النموذجذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب  5-2

 .ذكر إلتزامات المقاول المالية خالل مدة تنفيذ العقد 6-2

 ذكر مصادر تمويل المقاول. 7-2

 .اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء إرفاق ما 8-2
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 النماذج المرفقة 

 

     27 نموذج  معلومات عن المقاول

 29          لمشاريع السابقةا -نموذج الخبرات 

 30 لمشاريع الحالية ا -نموذج الخبرات 

 32 لكادر اإلداريا -نموذج الخبرات 

 32 لكادر الفنيا -نموذج الخبرات 
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 نموذج  معلومات عن المقاول

 
 

 المقاول -1

 شركة/اسم المقاول )

 مؤسسة(
 

رأس مال 

 المقاول

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري

اسم الشخص 

 المسئول:
 المنصب 

 

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

الموقع   :البريد اإللكتروني

 االلكتروني

 

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة الملكية الجنسية المالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  المسمى الوظيفي

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 سابقةالمشاريع ال - نموذج الخبرات

 
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

خيرة مشاريع منفذة من قبل المقاول خالل الخمس سنوات األال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 حسب الجدول التالي:

 المشروع األول الوصف الرقم

  المشروعاسم  1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول 

 عن المشروع 
 

 الثانيالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7
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  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول 

 عن المشروع 
 

 الثالثالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول 

 عن المشروع 
 

صور )على سبيل المثال ال الحصر:  ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع ملحوظة:

 (.نجازاإلشهادات و تعميداتوال عقودال
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 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات

 
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

 حسب الجدول التالي: قائمة حاليامشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 المشروع األول الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول 

 عن المشروع 
 

 الثانيالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  العقدمدة  6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9
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10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول 

 عن المشروع 
 

 الثالثالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  للمشروعالجهة المالكة  4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول 

 عن المشروع 
 

 

صور حصر: )على سبيل المثال ال ال ترفق المستندات الثبوتية لهذه المشاريع ملحوظة:

 (.نجازاإلشهادات و تعميداتوال عقودال
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 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

     

     

     

     

     

     

 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: الفنيوضح خبرات الكادر 

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

     

     

     

     

     

     

 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:
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 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

 وصف املعيار  املعيار مسلسل

1 
املستندات 

 القانونية

 الشركات من املقدمة والوثائق الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم

. التأهيل كراسة في املطلوبة املستندات فقرة في املوضحة التأهيل طالبة  

 الكادر اإلداري  2
هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث  باستعراضستقوم اللجنة 

.بالجودة أسس تقسيم العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم   

 الكادر الفني 3

الكوادر  وخبرات ومؤهالتستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية 

مؤهالت البشرية التي ستعمل في املشروع وتقيمها من حيث مستوى 

.الفريق الفني بنطاق عمل املشروع ومدى ارتباط خبرات الفريق  

 الخبرة الفنية 4

ثالثة مشاريع على األقل مشابهة لنطاق عمل  باستعراضستقوم اللجنة 

مع ما  يقدمها طالب التأهيل سابقةسنوات ال الثالثاملشروع خالل 

)إرفاق شهادات حسن أداء( باإلضافة إلى  يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح

هذه املشاريع. قيمة  

5 

القوائم املالية 

 والتزامات

املقاول خالل 

تنفيذ مدة 

 العقد

املصدقة للسنة األخيرة القوائم املالية   باستعراضستقوم اللجنة 

م و قد، وستقخالل مدة تنفيذ الع التزاماتهالتأهيل وحجم  لطالب 

التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل  طالبقدرة بتقييم اللجنة الفنية 

 التزاماتهمدة تنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم 

 خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم

 كافية لعدم التأهل: لتباعها،اإلخالاالرجاء قراءة التعليمات و 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 .ةالعربية جميع املرفقات باللغأ تعب .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

 املوافق الخميس في موعد أقصاه يومعبر منصة إعتماد ها في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسال .5

 أيام عمل. ةعلى أن يتم الرد عليكم خالل ثالث م،23/50/20١9

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

 .مساءً  ٤الساعة م، 09/06/20١9

 -اإلعالن عن النتائج: .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 النتائج  عدم تأهلهمأسباب و الغير مؤهلين ر سيتم إخطا -ب

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

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد:

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل املراد الرسمي في املنصة اعبر حسابهتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  – 1

 املشاركة فيها.

إرسال ملف التأهيل وهي لها لشركة تعبئتها ليتسنى ة ينبغي على احقول إلزامي 3سوف تظهر للشركة عدد  – 2

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

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

 في هذا الحقل. كذلك تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر"  (:الكميات

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

 ( فقط.(WinRAR Zipأو  (PDF) املنصة

 

http://www.moh.gov.sa/

