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

منصة إعتماد  علىرفع امللف  من خاللعملية التأهيل املسبق   

 تعليماتصة املوضحة في ملحق نامل علىإتباع خطوات الرفع  وذلك

 التسليم.
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 السعودية العربية اململكة

 الصحة وزارة

 الرؤية تحقيق مكتب
 

خدمات  إدارة وشراءمشروع  في للمشاركة مقدمي الخدمة لتأهيل عامة دعوة

صحية للرعاية الممتدة ) رعاية سريرية لمرضى التأهيل الطبي )تنويم( الرعاية 

الرعاية التلطيفية، والرعاية المنزلية، ودور إيواء لناقهي الصحة المديدة، و

 النفسية( بالتجمعات الصحية بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة " التوسع

 والرعاية المديدة والرعاية الطبي التأهيل) الممتدة الصحية الرعاية خدمات في

 "(النفسيين للمرضى إيواء ومراكز المنزلية الصحية
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 لدعوتكم لتقديم  بمكتب تحقيق الرؤيةدعوكم وزارة الصحة ممثلة ت

ً
إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق تمهيدا

رعاية خدمات صحية للرعاية املمتدة ) رعاية سريرية ملرض ى التأهيل الطبي )تنويم( الرعاية املديدة، والتقديم  منافسةفي عروضكم 

التلطيفية، والرعاية املنزلية، ودور إيواء لناقهي الصحة النفسية( بالتجمعات الصحية باململكة العربية السعودية ضمن مبادرة " 

 للمرض ى إيواء ومراكز  املنزلية الصحية والرعاية املديدة والرعاية الطبي التأهيل) املمتدة الصحية الرعاية خدمات في التوسع

 أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.ضمن  "(النفسيين

املرجو إتباع الخطوات  التي سيتم طرحها الحقا، املنافسةواملشاركة في  مقدمي الخدمةفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل 

 .الكراسةالالحق ذكرها )املتطلبات( في هذه 

 مع مراعاة ته بحرص و املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقا 
ً
 د بتاريخ التسليم النهائي.التقي  التأكد من فهمه جيدا

املرجو إتباع الخطوات  التي سيتم طرحها الحقا، اتفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين واملشاركة في املناقص

 .الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الدعوة

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

  وأإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي 
ً
 في عدم التأهل. قبله يعد سببا

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 4م الساعة  08/2019/ 25املوافق  األحديوم 

 مساءً 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال ملفات 

 التأهيل

 4م الساعة  09/2019/ 01يوم االحد املوافق 

 مساءً 

 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 امللحقات املرفقة: 

 ملحة عامة.امللحق االول: 

 .عن الخدمة املطلوبة ةامللحق الثاني: نبذ

 املتطلبات.امللحق الثالث: 

 ،،كر والتقديرمع الش
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 5  2030نبذة عن رؤية المملكة 

 6 نبذه عن برنامج التحول الوطني

 6 الوزارة المساعدة لخدمات المستشفياتنبذة عن وكالة 
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2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية   
 

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

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

 2030رؤية عنــد بنــاء ته اململكة ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـ

وسند لألمة العربية  ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دور همي ســتمكنســال اإل ململكة في العالم فمكانة ا.م

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

 سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث.

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

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

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

 رؤية اململكة العربية السعودية. 

 برنامج التحول الوطني  .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن  .2
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 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

 ج الشراكات اإلستراتيجية برنام .8

 برنامج اإلسكان  .9

 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 التحديات  2030أ

َدت التي تواجه الج هات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وَحدَّ

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
 2030الجهات املشاركة في البرنامج أهداف

ة، ومن ثم تحديد  2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  حددَّ املبادرات الالزمة بناًء على مستهدفات م 

لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء 

جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة  24ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

 في األعوام املقبلة.

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

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

، والنظر في اعتماد مباد
ً
رات إضافية لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.
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ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق   بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
والتزاما

والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع 

حو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في ن

 عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.

 لخدمات املستشفيات:املساعدة الوزارة نبذة عن وكالة 

عن التنظيم واإلشراف على املستشفيات املرجعية والعامة واملتخصصة باإلضافة إلى  هي الجهة املسؤولة

  املراكز الطبية املتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة
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 8 عنوان العقد

 8 التاريخ المستهدف  لبداية العقد

 8 مدة العقد

 8 موقع العمل

 13 - 8 مة المطلوبة لخداوصف 

 

 

 

 

 عنوان العقد  .1

خدمات صحية للرعاية الممتدة ) رعاية سريرية لمرضى التأهيل الطبي )تنويم( الرعاية المديدة،  إدارة وشراء

والرعاية التلطيفية، والرعاية المنزلية، ودور إيواء لناقهي الصحة النفسية( بالتجمعات الصحية بالمملكة العربية 

مشروع إدارة وشراء خدمات صحية للرعاية الممتدة )  في للمشاركة مقدمي الخدمة لتأهيل عامة دعوةالسعودية 

رعاية سريرية لمرضى التأهيل الطبي )تنويم( الرعاية المديدة، والرعاية التلطيفية، والرعاية المنزلية، ودور إيواء 

 الرعاية خدمات في ة ضمن مبادرة " التوسعلناقهي الصحة النفسية( بالتجمعات الصحية بالمملكة العربية السعودي

 "(النفسيين للمرضى إيواء ومراكز المنزلية الصحية والرعاية المديدة والرعاية الطبي التأهيل) الممتدة الصحية

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2
1/10/2019 

 مدة العقد  .3

 سنتان وخمسة أشهر ميالدية

 موقع العمل  .4

 كون في أحد المدن الرئيسية داخل التجمع الصحي.على أن تللخدمة  ةالمقدم المستشفيات

 خدمة المطلوبة الوصف  .5

 مقدمة:



   

زلية، ودور إيواء لناقهي الصحة النفسية( لطبي )تنويم( الرعاية المديدة، والرعاية التلطيفية، والرعاية المنخدمات صحية للرعاية الممتدة ) رعاية سريرية لمرضى التأهيل ا إدارة وشراءمشروع  في للمشاركة مقدمي الخدمة لتأهيل عامة دعوة

 "(النفسيين للمرضى إيواء راكزوم المنزلية الصحية والرعاية المديدة والرعاية الطبي التأهيل) الممتدة الصحية الرعاية خدمات في بالتجمعات الصحية بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة " التوسع

 (9 /27) 

 المديدة والرعاية الطبي التأهيلمبادرة إلى توفير خدمات الرعاية الممتدة )الهذه من خالل  تسعى وزارة الصحة

المتوفر  الخاص القطاع من دماتالخ شراءعن طريق  (المنزلية الصحية والرعاية النفسيين للمرضى االيواء ومراكز

 حالياً وتحفيز سوق العمل للتوّسع في هذه الخدمات لتغطية االحتياج في المملكة العربية السعودية.

يتطلب وجود شريك قادر وذو سمعة جيدة لدعم المبادرة في تشغيل المبادرة من خالل إدارة شراء ولتحقيق ذلك، 

التوزيع الصحية حسب المعايير وهاء المستخلصات، وضمان تقديم الخدمات الخدمات من القطاع الخاص، ومتابعة وإن

في مستشفيات وزارة  الوصول إليها من المستفيدينسهولة لتلك الخدمات لضمان التي تقّرها الوزارة  الجغرافي

 الصحة.

صة بهذه من المتوقع أن ينتج عن كراسة التأهيل الحالية عدد خمس أو أكثر من كراسات شروط مواصفات خا

 األعمال وحسب المسارات الموضحة أدناه.

 نطاق العمل:
فريق العمل في مبادرة التوسع في خدمات الرعاية الممتدة عن شركاء قادرين وذو سمعة جيدة لمساعدتهم  يبحث

 للرعاية الممتدة في المسارات التالية: شراء الخدمات الصحيةإلدارة في بدء تنفيذ المبادرة وتشغيلها 

 دمات الرعاية الممتدة في القطاع الوسطى.مسار خ 
 .مسار خدمات الرعاية الممتدة في القطاع الشمالي 
 .مسار خدمات الرعاية الممتدة في القطاع الشرقي 

 .مسار خدمات الرعاية الممتدة في القطاع الغربي  
 .مسار خدمات الرعاية الممتدة في القطاع الجنوبي 

 وذلك لشراء الخدمات الصحية التالي:

 .خدمات التنويم في التأهيل الطبي 

 )والرعاية التلطيفية خدمات التنويم في الرعاية المديدة )طويلة األجل. 
 .خدمات الرعاية الصحية المنزلية 

 في مناطق محددة حسب التوزيع أدناه( خدمات دور إيواء لناقهي الصحة النفسية(. 

، (W) ، غربي(E) ، شرقي(N) ، شمالي(C) جغرافي )وسطىأعداد األسرة / المستفيدين في كل قطاع  حسب

 التالي:ك( (S) وجنوبي

 10,000الرعاية المديدة: سرير/ )توزيع أسرة خدمات الرعاية المديدة والرعاية التلطيفية على التجمعات الصحية لكل عام بناء على المعيار 

 ادرة كالتالي:نسمة( وعدد األسرة المعتمد في المب 50,000نسمة، الرعاية التلطيفية: سرير/

 

LTC 2019 2020 2021 total  Palliative 2019 2020 2021 total 

c1 48 9 11 68  c1 20 5 6 31 

c2 48 10 9 67  c2 20 6 4 30 

c3 22 4 5 31  c3 9 3 2 14 
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c4 27 6 5 38  c4 12 2 3 17 

w1 31 6 6 43  w1 13 3 3 19 

w2 66 13 13 92  w2 28 7 6 41 

w3 8 1 2 11  w3 4 1 1 6 

w4 32 7 6 45  w4 14 3 3 20 

w5 18 3 4 25  w5 8 1 2 11 

w6 12 3 2 17  w6 5 2 1 8 

e1 48 10 10 68  e1 21 5 4 30 

e2 19 4 4 27  e2 8 2 2 12 

e3 7 1 1 9  e3 3 1 0 4 

n1 6 1 1 8  n1 2 1 1 4 

n2 14 3 3 20  n2 6 1 2 9 

n3 8 1 2 11  n3 3 1 1 5 

n4 11 2 2 15  n4 5 1 1 7 

s1 30 7 6 43  s1 13 3 3 19 

s2 24 5 5 34  s2 10 3 2 15 

s3 13 2 3 18  s3 6 1 1 8 

 492 98 100 690   210 52 48 310 

 

 نسمة( وعدد األسرة المعتمد في المبادرة كالتالي: 10,000توزيع أسرة التأهيل الطبي على التجمعات الصحية لكل عام بناء على المعيار )سرير/ 

Rehabilitation  2019 2020 2021 total 

c1 13 5 5 23 

c2 13 5 5 23 

c3 6 2 2 10 

c4 7 3 3 13 

w1 8 3 3 14 
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w2 17 6 7 30 

w3 4 1 2 7 

w4 9 3 3 15 

w5 5 2 2 8 

w6 2 1 1 3 

e1 13 5 5 23 

e2 5 2 2 9 

e3 2 1 1 3 

n1 2 1 1 3 

n2 4 1 1 7 

n3 2 1 1 4 

n4 3 1 1 5 

s1 8 3 3 14 

s2 7 2 2 11 

s3 3 1 1 6 

 134 46 51 230 

 

 توفر حالياً من مستفيدين والعدد المعتمد في المبادرة كالتالي:توزيع مستفيدين الرعاية المنزلية على التجمعات الصحية لكل عام بناء على الم

 

Home Health Care 2019 2020 2021 total 

c1 700 700 700 2100 

c2 300 300 300 900 

c3 400 400 400 1200 

c4 0 0 0 0 

w1 500 500 500 1500 

w2 400 400 400 1200 
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w3 500 500 500 1500 

w4 400 400 400 1200 

w5 400 400 400 1200 

w6 300 300 300 900 

e1 200 200 200 600 

e2 200 200 200 600 

e3 200 200 200 600 

n1 150 150 150 450 

n2 200 200 200 600 

n3 150 150 150 450 

n4 300 300 300 900 

s1 200 200 200 600 

s2 200 200 200 600 

s3 300 300 300 900 

 6000 6000 6000 18000 

 

 ي:توزيع أسرة دور اإليواء لناقهي الصحة النفسية على التجمعات الصحية لكل عام بناء على االحتياج واألسرة المعتمدة في المبادرة كالتال

 

Salter of Mental Health 2019 2020 2021 

Riyadh 200 200 200 

Al Qasem 50 50 50 

Jeddah 300 300 300 

AL Dammam 50 50 50 

 سرة لن يزيد عن مجموع السنة األولى *عدد األ

 

 ويتم ذلك من خالل التالي:
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  التوزيع المذكور أعاله والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمات حسب شراء الخدمات الصحية عمليات إدارة
 الصحية.

 .اعتماد الشراء من المنشئات الصحية في القطاع الخاص حسب المعايير المعتمدة في وزارة الصحة 
  على  المتابعة والمراقبة لمقدمين الخدمات الصحية لتطبيق المعايير المعتمدةالرعاية الطبية من خالل إدارة

 .سبيل المثال ال الحصر قبول الحاالت ومدة العالج وخروج الحاالت
 المستخلصات، قائمة بالمرضى المنومين، عدد األسرة، )الفواتيررفع تقارير بالخدمات اللوجستية تجهيز و ،

 وزارة الصحة بشكل دوري.إلى  ا(، والمؤشرات المعتمدةوغيره
 .آلية ومنهجية التنفيذ للمبادرة 
  بين مدير الشبكة ومقدم الخدمة لتمكن فريق العمل الخدمات الصحية المقدمة و لوحة بالمؤشراتتوفير

  بالوزارة من متابعة التنفيذ.
 لصحية على سبيل المثال هاتف مجاني للرد المستفيدين من الخدمات العمالء ل ات اللوجستيةخدمتقديم ال

 على االستفسارات وغيرها.
 .ربط أنظمة تقنية المعلومات المستخدمة مع نظيرتها في وزارة الصحة 
 .استخدام الترميز المعتمد لمثل هذه الحاالت في شراء الخدمات الصحية لدى وزارة الصحة 
  اع الخاص.تصور عن أسعار الخدمات الصحية المقدمة في القطتقديم 
 .موائمة العمل مع إدارة شراء الخدمات في وزارة الصحة 
  تقديم الخدمات الطبية في الرعاية الممتدة حسب المعايير التالية:ضمان 

بالتجمع الصحي حسب أعداد األسرة المعتمد لها ميزانية لكل سنة من )تنويم(  الحاد التأهيل الطبي .5.1

هو متبع في المهنة وحسب االصول الفنية السليمة والمستويات  طبقا لماو أعاله سنوات العقد حسب الجدول

 .، كما سيتم التوزيع الحقاً لكل ربع من كل عام في العقدالعالمية المعترف بها في حدود االلتزامات التعاقدية

 حسب المعايير المطلوبةمسؤول عن تأمين الكوادر الفنية  الخاص(من القطاع  الصحية مقدم الخدمةوسيكون )

في تخصصات التأهيل  يين عالج طبيعي، أخصائيينأخصائ، تمريض، استشاريين)أطباء  على سبيل المثال

المحددة في ( FIMمعيار قياس االستقالل الوظيفي )للوصول إلى المخرجات المأموله حسب  الطبي( 

م الخدمة من مقدمنسوبي ) ويقوموالمؤشرات األخرى المذكورة في مواصفات المنافسة مواصفات المنافسة 

يعمل سوف ، و  لعدد المحدد من أسرة التأهيل الطبيل ات التأهيل الطبيخدمتقديم  على( القطاع الخاص

 التأهيل الطبي المنومينالخدمات لمرضى كامل تقديم على ( مقدم الخدمة من القطاع الخاصمنسوبي )

ل، العالج الطبيعي، العالج الوظيفي، : )الطب الطبيعي وإعادة التأهيعلى سبيل المثال ال الحصربالمستشفى 

العالج بالترفيه، العالج بالعمل، العالج بالفن، الرعاية االجتماعية، التمريض التأهيلي، تقنيات التأهيل، 

باإلضافة إلى المتطلبات لتقديم الخدمات  األطراف االصطناعية، التغذية، التثقيف الصحي، و الصحة النفسية(

ويكون ، والمخرجاتاألداء  الجودة و محل المنافسة لتحقيق أفضل مستوياتزة من أدوية، أدوات، و أجه

الخدمة الطبية للمرضى حسب سرير وتقدم  50ذات سعة سريرية ال تقل عن مستشفيات ضمن  تقديم الخدمة

التأهيل مرضى ، وفى حالة احتياج  أحد ضافة لخدمات العيادات الخارجيةإالتخصصات الطبية المتوفرة ، 

لى إدارة المستشفى بالخطوات الالزمة إلحالة المريض إلخدمات ال تتوفر بالمستشفى تقوم  ي المنومينالطب
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 . الجهات المعنية وحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن

 
بالتجمع الصحي حسب و الرعاية التلطيفية خدمة رعاية سريرية لمرضى اإلقامة الطويلة )تنويم(  .5.2

وطبقا لما هو متبع في  أعاله أعداد األسرة المعتمد لها ميزانية لكل سنة من سنوات العقد حسب الجدول

المهنة وحسب االصول الفنية السليمة والمستويات العالمية المعترف بها في حدود االلتزامات التعاقدية، كما 

 قد.سيتم التوزيع الحقاً لكل ربع من كل عام في الع

حسب المعايير على مسؤول عن تأمين الكوادر الفنية المطلوبة  الخاص(وسيكون )مقدم الخدمة من القطاع 
في تخصصات الرعاية المديدة( للوصول إلى ، أخصائيين، تمريض استشاريينأطباء ) سبيل المثال

لك البولية المحددة المخرجات المأموله حسب مؤشر القرح السريرية و الجلطات الوريدية و إلتهاب المسا
والمؤشرات األخرى المذكورة في مواصفات المنافسة ويقوم منسوبي )مقدم الخدمة من القطاع الخاص( 
على تقديم خدمات الرعاية المديدة للعدد المحدد من أسرة اإلقامة الطويلة والرعاية التلطيفية، و سوف يعمل 

لخدمات لمرضى اإلقامة الطويلة والرعاية التلطيفية منسوبي )مقدم الخدمة من القطاع الخاص( على تقديم ا
 التغذية الطبي،  التنفسية، التأهيل الرعاية التمريضية، الطبية، الرعاية المنومين بالمستشفى وتشمل: )الرعاية

يم ( باإلضافة إلى المتطلبات لتقد.المتوسطة التلطيفية، العناية العناية واالجتماعية، النفسية الخدمات العالجية،

الخدمات من أدوية، أدوات، و أجهزة محل المنافسة لتحقيق أفضل مستويات الجودة و األداء والمخرجات، 
سرير وتقدم الخدمة الطبية للمرضى  50ويكون تقديم الخدمة ضمن مستشفيات ذات سعة سريرية ال تقل عن 

 التلطيفيةة والرعاية مرضى اإلقامة الطويل احتياج أحدوفى حالة  المتوفرةحسب التخصصات الطبية 
المنومين لخدمات ال تتوفر بالمستشفى تقوم إدارة المستشفى بالخطوات الالزمة إلحالة المريض إلى الجهات 

 .المعنية وحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة في هذا الشأن 

يع الجغرافي حسب العدد والتوزوتوفير الرعاية الصحية المنزلية  المنزليةخدمات الرعاية الصحية  .5.3

ً لما هو متبع في تقديم هذه الخدمة وحسب األصول الفنية السليمة والمستويات العالمية المطلوب  طبقا

 ، كما سيتم التوزيع الحقاً لكل ربع من كل عام في العقد.التعاقدية االلتزاماتالمعترف بها في حدود 

 

، تمريض، ادر الفنية المطلوبة )أطباءمسؤول عن تأمين الكو الخاص(وسيكون )مقدم الخدمة من القطاع 

في التخصصات الطبية والتأهيل الطبي( للوصول إلى المخرجات المأمولة حسب مؤشر القرح أخصائيين 

البولية المحددة والمؤشرات األخرى المذكورة في مواصفات  والتهاب المسالك والجلطات الوريديةالسريرية 

المرضى حسب  احتياجاتتوفير القطاع الخاص( على تقديم و المنافسة ويقوم منسوبي )مقدم الخدمة من

الخطة العالجية والتقييم الطبي لوضع المريض الصحي والقيام بزيارات دورية للمريض في منزلة لضمان 

مع تقديم األدوية الالزمة والمستهلكات والمستلزمات الطبية الضرورية لخدمة سالمته وتحسن حالته الصحية 

 .هؤالء المرضى

 

النفسين المزمنين من خالل دور  والتمريضية للمرضى الخدمات العالجية الصحية والطبية والنفسية .5.4

ايواء لناقهي األمراض النفسية بالمملكة طبقا لما هو متبع في المهنة وحسب االصول الفنية السليمة 
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من القطاع  لخدمةمقدم اوسيكون ) والمستويات العالمية المعترف بها في حدود االلتزامات التعاقدية.

منسوبي دار ايواء لناقهي  المنافسة ويقوممسؤول عن تأمين الكوادر الفنية المحددة في مواصفات  الخاص(

االمراض النفسية على تقديم الخدمات للمرضى النفسين، في حالة احتياج المريض إلى أي أجراء طبي غير 

مل أو كان لديه موعد في مستشفى أخر يقوم دار ناقهي األمراض النفسية وال يتضمنه نطاق العبمتوفر 

 الطرف الثاني بنقل المريض وإعادته مرة أخرى بسيارة اإلسعاف الخاصة به.
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 26-25 تعليمات التسليم
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 .المفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة .1.1.1
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 .األجنبي سارية المفعول

شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية المفعول  .1.1.6

 .(نطاقات /)شهادة السعودة

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن .1.1.7
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المقاول وترقيمها كما ذكر في فقرة تعليمات يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم 

 .التسليم

 

 والخبرات السابقةفنية المستندات ال .2

 .حسب النموذج المرفق مقدم الخدمةذكر معلومات عن  .2.1

 لى:على أن يحتوي ع( Company Profileملف الشركة ) .2.2

 الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و .2.2.1

  .عدد الموظفين .2.2.2

 مقدم الخدمة.عدد فروع ومكاتب  .2.2.3

  الموردين المعتمدين. .2.2.4

 

 النموذج المرفق.حسب لنوع العقد المذكور  ذكر مشاريع مشابهة .2.3

ذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس الفترة لعمل المبادرة جسب  .2.4

 النموذج المرفق. 

 للجهاز الفني واإلدراي التابع للمقاول حسب النموذج المرفق.ذكر الخبرات  .2.5

 .المالية خالل مدة تنفيذ العقد لخدمةمقدم اذكر إلتزامات  .2.6

 ذكر مصادر تمويل مقدم الخدمة. .2.7

 واحدة. حسن أداءشهادة إرفاق  .2.8
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 النماذج المرفقة 

 

 

  نموذج  معلومات عن المقاول

  المشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

  المشاريع الحالية  -نموذج الخبرات 
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  اريالكادر اإلد -نموذج الخبرات 

  الفنيالكادر  -نموذج الخبرات 

معايير التقييم التي استعتمدها اللجنة في تقييم ملفات 

 التأهيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدم الخدمةنموذج  معلومات عن 
 

 المقاول -1

 شركة/) مقدم الخدمةاسم 

 مؤسسة(
 

مقدم رأس مال 

 الخدمة

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري

  بالمنص  اسم الشخص المسئول:

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف
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  الموقع االلكتروني  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة الملكية الجنسية المالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  المسمى الوظيفي

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني

   

 

 

 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 كقدم الخدمة التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

حسب الجدول  سنوات أو أكثر 10خالل  مقدم الخدمةمنفذة من قبل المشاريع ال تفاصيل ذكر -2

 التالي:

 المشروع األول الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  ع المشروع موق 2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8
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  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
ألسرة التأهيل السعة السريرية 

 الطبي
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
المسؤول أرقام للتواصل مع 

 عن المشروع  
 

13 
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

  االنتهاءتاريخ  8

  لمستشفى            السعة السريرية ل 9

10 
السعة السريرية ألسرة التأهيل 

 الطبي
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
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



   

زلية، ودور إيواء لناقهي الصحة النفسية( لطبي )تنويم( الرعاية المديدة، والرعاية التلطيفية، والرعاية المنخدمات صحية للرعاية الممتدة ) رعاية سريرية لمرضى التأهيل ا إدارة وشراءمشروع  في للمشاركة مقدمي الخدمة لتأهيل عامة دعوة

 "(النفسيين للمرضى إيواء راكزوم المنزلية الصحية والرعاية المديدة والرعاية الطبي التأهيل) الممتدة الصحية الرعاية خدمات في بالتجمعات الصحية بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة " التوسع

 (22 /27) 

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية ألسرة التأهيل 

 الطبي
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
تروني المسؤول عن بريد إلك

 المشروع 
 

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

 .(نجازاإلشهادات و عميداتوال عقودال

 

 

 

 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 مقدم الخدمة التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1

 

 

 

أو أكثر الخمس سنوات الماضية خالل  مقدم الخدمةمنفذة من قبل لامشاريع ال تفاصيل ذكر -2

 الجدول التالي:ومستمرة في التشغيل 

 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
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  االنتهاءخ تاري 8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية ألسرة التأهيل 

 الطبي
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثانيالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  لمشروع موقع ا 2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  السعة السريرية للمستشفى             9

10 
السعة السريرية ألسرة التأهيل 

 الطبي
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
سؤول أرقام للتواصل مع الم

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 الثالثالمشروع  الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6

    تاريخ البداية  7

  االنتهاءتاريخ  8

  تشفى            السعة السريرية للمس 9

10 
السعة السريرية ألسرة التأهيل 

 الطبي
 

  المسؤول عن المشروع  اسم 11

12 
أرقام للتواصل مع المسؤول 

 عن المشروع  
 

13 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

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

 .(نجازاإلشهادات و تعميداتلوا عقودال

 

 

 

 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لمقدم الخدمةوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

     

     

     

     

     

     

 ت الخبرة.وشهاداالسير الذاتية  ترفق ملحوظة:
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 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لمقدم الخدمةالتابع  الفنيوضح خبرات الكادر 

 الوظيفة اإلسم 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

ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق املقدمة من الشركات طالبة التأهيل  املستندات القانونية 1

مللفات املوضحة في فقرة املستندات املطلوبة في كراسة التأهيل وستقوم باستبعاد ا

رخصة استثمار  –املقدمة من الشركات التي ال يحق لها العمل في اململكة )سجل تجاري 

 أجنبي( أو ال يوافق نشاطها طبيعة نطاق املشروع.

ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم  الكادر اإلداري  2

ودة ويستبعد من ال يقوم بتقديم الهيكل العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم بالج

 اإلداري للشركة.

ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية وتقيمها من  الكادر الفني 3

 حيث مستوى مؤهالت الفريق ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل املشروع.

 إدارةأو خبرات في  جنة باستعراض املشاريع املشابهة لنوع العقد املذكور ستقوم الل الخبرة الفنية الحالية  4

 التي يقدمها طالب التأهيلصحية لشراء خدمات وتشغيل 
ً
 ومستمرة في التشغيل حاليا

 وستقوم اللجنة باستبعاد الطلب املخالف.

الخبرات الفنية  5

 السابقة

و  إدارةأو خبرات في د املذكور ستقوم اللجنة باستعراض الخبرات السابقة مشابهة للعق

والتي يقدمها طالب التأهيل وستقوم اللجنة باستبعاد خدمات صحية لشراء تشغيل 

 مقدم الطلب الذي ال تنطبق عليه الشروط املحددة.

القوائم املالية  6

والتزامات املقاول 

خالل مدة تنفيذ 

 العقد

ة لطالب التأهيل وحجم التزاماته األخير  للسنةستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية 

خالل مدة تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة بتقييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته 

خالل مدة تنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته خالل مدة 

 تنفيذ العقد.



   

زلية، ودور إيواء لناقهي الصحة النفسية( لطبي )تنويم( الرعاية المديدة، والرعاية التلطيفية، والرعاية المنخدمات صحية للرعاية الممتدة ) رعاية سريرية لمرضى التأهيل ا إدارة وشراءمشروع  في للمشاركة مقدمي الخدمة لتأهيل عامة دعوة

 "(النفسيين للمرضى إيواء راكزوم المنزلية الصحية والرعاية المديدة والرعاية الطبي التأهيل) الممتدة الصحية الرعاية خدمات في بالتجمعات الصحية بالمملكة العربية السعودية ضمن مبادرة " التوسع

 (28 /27) 

 تعليمات التسليم

 

 كافية لعدم التأهل:الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها
ً
 ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

م، 25/80/2019املوافق  األحدفي 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 إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد قبل موعد أقصاه يوم يتم .6

 .مساءً  4م ، الساعة 10/90/2019

 -اإلعالن عن النتائج: .7

 منصة إعتماد.. ومن خالل 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

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

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل عبر حسابها الرسمي في املنصةتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  -1

 املراد املشاركة فيها.

حقول إلزامية ينبغي على الشركة تعبئتها ليتسنى لها إرسال ملف التأهيل وهي  3سوف تظهر للشركة عدد  – 2

: تقوم الشركة برفع ملف التأهيل الخاص بها من خالل هذا الحقل ،  لحقل األول ) العرض الفني (اكالتالي ) 

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

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

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