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

منصة إعتماد  علىرفع امللف  من خاللعملية التأهيل املسبق   

التسليم. تعليماتصة املوضحة في ملحق نامل علىإتباع خطوات الرفع  وذلك  
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 دعوة تأهيل مقاولين

 "وليةإصالح وإعادة هيكلة الرعاية الصحية األ"مشاريع مبادرة للمشاركة في 

  الرؤية تحقيق بمكتبوزارة الصحة  دعوكمت
ً
إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق تمهيدا

إصالح وإعادة "مشاريع مبادرة والتجهيز بفي منافسات اإلنشاء والتطوير لدعوتكم لتقديم عروضكم 

، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة "هيكلة الرعاية الصحية األولية

 العامة.

التي سيتم طرحها  اتفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين واملشاركة في املناقص

 .من هذه الدعوة الثالثفي امللحق  )املتطلبات( الالحق ذكرهااملرجو إتباع الخطوات  الحقا،

 مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص و  
ً
د بتاريخ التسليم التقي  التأكد من فهمه جيدا

 النهائي.

  هقبل وأ موعد التسليم النهائي فيإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع املتطلبات 
ً
في  يعد سببا

 عدم التأهل.

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

م  06/2019/ 30يوم االحد املوافق 

 مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال 

 ملفات التأهيل

م  07/2019/ 07املوافق  االحديوم 

 مساء   4الساعة 

 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 امللحقات املرفقة: 

 .لمحة عامةالملحق االول:  -

 .عن الخدمة المطلوبة ةالملحق الثاني: نبذ -

 .المتطلباتالملحق الثالث:  -

 ،،مع الشكر والتقدير



   

  "لرعاية الصحية األوليةاإصالح وإعادة هيكلة "للمشاركة في مشاريع مبادرة  –دعوة تأهيل مقاولين 
      (4 / 21) 

 

 

 

 

 

 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

 

 

 5  2030نبذة عن رؤية المملكة 

 6 نبذه عن برنامج التحول الوطني

 المساعدة للشئون الهندسيةالوزارة وكالة نبذه عن 

 بوزارة الصحة
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 2030عن رؤية اململكة العربية السعودية نبذه 

جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية مات لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقو 

 ا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.هعديدة، تمكن واقتصادية

رؤية ــد بنــاء عن ته اململكةـانتهجــوة فيهــا، وذلــك مــا ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن الق

 وسند لألمة ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دور همي ســتمكنســال اإل في العالم  ة اململكةفمكان.م 2030

سالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق العربية واإل 

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

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

 هدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.أتتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق 

  األمير امللكي سمو صاحب الوقد أطلق ولي العهد 
ً
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر 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

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11

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

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

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، ومن  2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030عودية العربية الس حددَّ بناًء على مستهدفات م 

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

جهة  24على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

 ومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة.حك

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

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

، والنظر في اعاملوجة األولى لت
ً
تماد حقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 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

ملشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات التنسيق والعمل ا

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 

 ملتابعة وتقييم األداء.في ا

 بوزارة الصحة املساعدة للشئون الهندسيةالوزارة نبذة عن وكالة 

تخطيط املسئولة عن ة تعد وكالة الوزارة املساعدة للشئون الهندسية بوزارة الصحة هي الجه

املرافق الصحية بأنواعها )املدن الطبية واملستشفيات واملراكز الصحية وتجهيز وتصميم وتنفيذ 

 عاملباني اإلدارية والسكنية والخدمية األخرى( بوزارة الصحة وكذلك اإلشراف على هذه املشاريو 

األخرى ذات الصلة سواء  الجهات واإلداراتوإدارتها في كافة املراحل السابق ذكرها وذلك بالتعاون مع 

 بوزارة الصحة أو خارج وزارة الصحة.
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

 8 عنوان العقد

 8 التاريخ المستهدف  لبداية العقد

 8 مدة العقد

 8 موقع العمل

 8 لخدمة المطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد 

تطوير و إعادة تأهيل مراكز الرعاية األولية بمختلف مناطق اململكة، وسيتم طرح هذه األعمال من 

 خالل عدة منافسات.

 العقدالتاريخ المستهدف لبداية  .1

 م01/09/2019

 مدة العقد  .2

 ( شهر من تاريخ بداية العقد.18( أشهر إلى )2ستترواح مدة التنفيذ طبقا لكل مشروع من )

 موقع العمل  .3

 في مختلف مناطق اململكة .

 خدمة المطلوبة الوصف  .4

 جميع العمالة واملواد
ً
واملهمات  يشمل نطاق العمل تطوير و إعادة تأهيل مراكز الرعاية األولية ، شامال

واألدوات والعدد واملعدات والنقل والخدمات وكافة ما يلزم للتنفيذ والتطوير طبقا ملا سيكون مبينا 

بالشروط العامة والخاصة واملواصفات الفنية وجداول الكميات واملخططات والحسابات، باإلضافة 

يل املثال ال الحصر إلى مراجعة كافة التصاميم املعدة من قبل املصمم، وتشمل األعمال على سب

 األعمال االعتيادية )اإلنشائية واملعمارية( واألعمال الصحية واألعمال الكهربائية واالتصاالت واألعمال

 امليكانيكية والشبكات واملرافق وأعمال املوقع العام.

 كما يشمل نطاق العمل على سبيل املثال ال الحصر التالي:

 تطوير املوقع العام .  

 ت والتكسيات الخارجية .تطوير الواجها 

تطوير جميع األنظمة ) النظام االنشائي ، االنظمة امليكانيكية ، االنظمة الكهربائية الخ (  في  

 مباني مراكز الرعاية األولية.

 تطوير التصاميم الداخلية ) األسقف ، الجدران ، األرضيات ... ألخ ( . 
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 

 

 

 01 -10 المطلوبةالمستندات 

 12 النماذج المرفقة

 21 تعليمات التسليم

  التأهيل ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

  التسليم تعليمات

 

 

 

 

 

 

 



   

  "لرعاية الصحية األوليةاإصالح وإعادة هيكلة "للمشاركة في مشاريع مبادرة  –دعوة تأهيل مقاولين 
      (10 / 21) 

 املستندات املطلوبة   

 قانونيةاملستندات ال .1

 املفعول. ةالسجل التجاري ساريشهادة  .1

 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول  .2

 أمينات االجتماعية سارية املفعول.شهادة من املؤسسة العامة للت .3

 ي الغرفة التجارية سارية املفعول.شهادة االشتراك ف .4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول  .5
ً
 وفقا

ً
 .رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة/  .6

 .نطاقات(

 .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

 يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث تعليمات التسليم.

 والخبرات السابقةفنية املستندات ال .2

 .حسب النموذج املرفق معلومات عن املقاول ذكر 

 لى:أن يحتوي ع على( Company Profileملف الشركة ) .1

 .الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و  .2

 .وظفيناملعدد  .3

 .املقاول عدد فروع ومكاتب  .4

 .املوردين املعتمدين .5
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 حسبخالل الخمس سنوات السابقة لنوع العقد املذكور  ةمشاريع مشابه ثالثال يقل عن  ذكر ما

 .املرفق النموذج

 حسب النموذج املرفق.ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع 

 المرفق. النموذج حسب ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول

 .ذكر إلتزامات المقاول المالية خالل مدة تنفيذ العقد

 ذكر مصادر تمويل المقاول.

 .حسن أداء اليقل عن ثالث شهادات إرفاق ما
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 النماذج المرفقة 

 

 

 13 نموذج  معلومات عن المقاول

15 – 14 لمشاريع السابقةا -نموذج الخبرات   

17 - 16 لمشاريع الحالية ا -نموذج الخبرات   

 18 لكادر اإلداريا -نموذج الخبرات 

 18 لكادر الفنيا -نموذج الخبرات 

 19 نموذج موارد الشركة 
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 معلومات عن المقاول نموذج 
 

 المقاول -1

 شركة/اسم المقاول )

 مؤسسة(
 رأس مال المقاول 

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري

  المنصب  اسم الشخص المسئول:

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  الموقع االلكتروني  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 الشركة ملكية -3

 نسبة الملكية الجنسية المالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  اإلسم

  المسمى الوظيفي

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

ألخيرة مشاريع منفذة من قبل المقاول خالل الخمس سنوات اال يقل عن ثالثة  ما تفاصيلاذكر  -2

 حسب الجدول التالي:

 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

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم المسؤول عن المشروع  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

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم المسؤول عن المشروع  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

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم المسؤول عن المشروع  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

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم المسؤول عن المشروع  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

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم المسؤول عن المشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
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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

  تاريخ اإلنتهاء 8

  إسم المسؤول عن المشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 

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

 .(نجازاإلشهادات و تعميداتوال عقودال
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 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:وضح خبرات الكادر 

 الوظيفة اإلسم 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 اإلسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

     

     

     

     

     

     

 وشهادات الخبرة.السير الذاتية  ترفق ملحوظة:

 

 



   

  "لرعاية الصحية األوليةاإصالح وإعادة هيكلة "للمشاركة في مشاريع مبادرة  –دعوة تأهيل مقاولين 
      (19 / 21) 

 موارد الشركةنموذج 
 

 المعدات المملوكة أو المستأجرة للمقاول:

 سنة الصنع اسم المعدة الرقم
حالتها 

 التشغيلية

رقم شهادة 

 الترخيص
 تاريخ االنتهاء

1      

      

      

      

      

      

 

  



   

  "لرعاية الصحية األوليةاإصالح وإعادة هيكلة "للمشاركة في مشاريع مبادرة  –دعوة تأهيل مقاولين 
      (20 / 21) 

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 
 

لتأهيل معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات ا  

 وصف املعيار املعيار م

1 
املستندات 

 القانونية

ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق املقدمة من الشركات طالبة التأهيل املوضحة في فقرة 

.تندات املطلوبة في كراسة التأهيلاملس  

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

 الكادر الفني 3

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

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

خبرات واملهارات املهنية املناسبةوالقدرة على استقطاب وتقديم الكفاءات واملتخصصين ذوي الكفايات وال  

 حسب الحاجة املشروع 

 الخبرة الفنية 4

ة، سنوات السابق ثالثتم إنجازها في نفس مجال املشروع خالل الثالثة مشاريع ستقوم اللجنة باستعراض 

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

.هذه املشاريع ومالءمة الجداول الزمنية ومواعيد التسليم  

5 

القوائم املالية 

والتزامات 

املقاول خالل 

مدة تنفيذ 

 العقد

لطالب التأهيل وحجم التزاماته خالل مدة  للسنة األخيرة املصدقة ستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية

ييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة الفنية بتق

 املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم

 كافية لعدم التأهلراءاء قجالر 
 
 :ة التعليمات وإتباعها،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 املرفقات باللغة العربية.تعبأ جميع  .1

 إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم طالب التأهيل إلثبات دقة املعلومات. .2

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

 .سببا في عدم التأهل

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

م، 30/06/2019املوافق  االحدفي موعد أقصاه يوم في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد  .5

 على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.

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

 .مساء   4م، الساعة 07/07/2019

 -اإلعالن عن النتائج: .7

 . ومن خالل منصة إعتماد.www.moh.gov.saسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة الرسمي  -أ

سيتم إخطار الغير مؤهلين وأسباب عدم تأهلهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج أو بإمكانهم  -ب

  mutairiab@moh.gov.saاالستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكتروني 

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد:

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

 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 ،  م الشركة برفع ملف التأهيل الخاص: تقو  العرض الفني (الحقل األول ) 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/
mailto:mutairiab@moh.gov.sa

