
   

  برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلملشروع حوكمة تحول تقنية املعلومات املوجهة  الشركات ة لتأهيلدعوة عام

 25من  1 

 

 

 

 ويهــنــت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ب وذلك

 التسليم.
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 تحول ة كمع حو مشرو للمشاركة في  شركاتلتأهيل الدعوة عامة 

  برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتل هةتقنية املعلومات املوج

 

 

 

 م01/09/2019التاريخ:



   

  برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلملشروع حوكمة تحول تقنية املعلومات املوجهة  الشركات ة لتأهيلدعوة عام

 25من  3 

 

 هةتقنية املعلومات املوج تحول حوكمة  مشروعفي  للمشاركة شركاتتأهيل الل عامة دعوة

  برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتل

 

املسبق  شركاتالإلى املشاركة في برنامج تأهيل  بمكتب تحقيق الرؤيةتدعوكم وزارة الصحة ممثلة 

 لدعوتكم لتقديم عرو 
ً
برنامج لتقنية املعلومات املوجهة تحول حوكمة شروع "ضكم في متمهيدا

ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار ، "الضمان الصحي وشراء الخدمات

 املنافسة العامة.

التي سيتم طرحها  شاريعواملشاركة في امل شركاتالفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل 

 
ً
 .كراسة( في امللحق الثالث من هذه الالالحق ذكرها )املتطلباتاملرجو إتباع الخطوات  ، الحقا

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

 التسليم النهائي.

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

 التأهل.عدم 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

م  08/09/2019 املوافق  ألحدايوم 

 مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد لتقديم 

 ملفات التأهيل

م  09/2019/ 15املوافق  ألحدايوم 

 مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 :امللحقات املرفقة

 امللحق االول: ملحة عامة 

  الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبةامللحق 

 امللحق الثالث: املتطلبات 
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 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية  .1
 

العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية لقد حبا هللا اململكة 

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

 2030ة ململكة عنــد بنــاء رؤي، وذلــك مــا انتهجـته ا ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا

فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية  م

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

 القارات الثالث.سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط 

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

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

 لتحقيوقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدال
ً
ق عزيز إثني عشر برنامجا

 :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

 ت الوطنيةبرنامج ريادة الشركا .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 .2

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

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

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

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

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

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

 املشاركة في األعوام املقبلة.

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

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

، وا األولى لتحقيق ذلك
ً
لنظر في اعتماد مبادرات ، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

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

، والدفع  ت الوطنيةوالعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويا

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

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

 

  الخدماتنبذة عن مبادرة برنامج الضمان الصحي وشراء  .3

)Public Health Assurance Payer) ”PHAP“ 
تهدف االستراتيجية الجديدة لنظام تمويل الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودية إلى التصدي 

للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خالل تقديم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية. 

 البرنامج ثالث مهام أساسية وهي: هذا ويتضمن
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، واملساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة  ، واحتساب مخاطر التكلفة الصحية شراء خدمات الرعاية الصحية

  .مقدمي الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودي

يد وآليات ، ونظام تمويل جد وسوف يقدم البرنامج أيضا حزمة منافع واضحة لخدمات الرعاية الصحية

وسيساهم البرنامج على تحقيق التغطية الصحية  جديدة لشراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات

لخدمات التي يحتاجون اليها الشاملة والتي تعني حصول جميع األفراد املشمولين بالتغطية الصحية على ا

 .هاملعاناة من أي مدفوعات مالية إضافي بدون 

نظام تمويل الرعاية الصحية هو الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لسهيل لهدف األساس ي من إصالح ا

حصول جميع فئات املجتمع السعودي على خدمات الرعاية الصحية الالزمة وقت الحاجة إليها بجودة 

وفعالية عالية، دون تعريض املستخدم للمشقة املالية. وتتمثل وسائل التمويل الصحي لتحقيق التغطية 

 لشاملة في ثالثة محاور هي:الصحية ا

 جمع األموال لتمويل الرعاية الصحية. .1

 تقليص الحواجز املالية أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحية. .2

 تعزز الکفاءة واإلنصاف. قةیأو استخدام األموال بطر  صیتخص .3
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 عنوان العقد .1

 لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات  تقنية املعلومات املوجه  تحول مة حوك

 
 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2

 ميالدي". 2019لعام  نوفمبر "األول من شهر   

 

 مدة العقد .3
 شهر  36

ً
  ا

ً
 .ميالديا

 

 موقع العمل .4
 .البرنامج التابع لوزارة الصحةالرياض في مركز سيتم التنفيذ في 

 

 وصف الخدمات المطلوبة .5

، التحول عن شريك استراتيجي لدعم  PHAPبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية بحث ي

نموذج الرعاية الصحية ب النتقالااملصممة لتمكين تكنولوجيا املعلومات  شملكجزء من اإلستراتيجية األ 

 .على تنفيذ املهام املوكلة لها PHAPقدرات  تمكينيد بشكل أفضل ، من خالل الجد
 

حوكمة التحول ، كما هو مشار إليه في هذه الوثيقة ، تتعلق بتوفير منهج شمولي للحوكمة قادر على دعم إن 

، مع ضمان توافق خارطة الطريق االستراتيجية مع  بالبرنامج تنفيذ مشاريع ومبادرات تكنولوجيا املعلومات

 احتياجات العمل وتحديث الخطة عند الضرورة.
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 ة:التحول هذا على بعض األهداف الشامليحتوي مشروع حوكمة 
 

  :املوردين بما في ذلكف على تطوير املكونات املختلفة للهيكل اشر اإل تأكد من اتساق الهيكل العام  ،

 قدر من الكفاءة والفعالية لعمل الكلي وتمكين أقص ى التناسقواملشاريع ، واملبادرات ، للحفاظ على 

PHAP املستقبلي. 

 

  لـ  التقنيةإدارة تنفيذ خارطة طريقPHAP : طة الطريقار خل ق التواصل مع اصحاب املصلحة يعن طر 

 لتلبية احتياجات األعمال املتطورة ، وضمان تحديد الفوائد املخطط لها وقياسها للنجاح. ، وتحديثها

 

 لجميع البرامج ، والتأكد من  اتواملنهجي ات: فرض معايير العمليتقنيبرامج التحول من منظور  سياق

لضمان التنفيذ في الوقت املناسب  اتوعناصر اإلجراءالعقبات  مهيدملوارد املناسبة للتنفيذ ، وتتوفر ا

 ، وإدارة التغيير من أجل التواصل املتسق عبر جميع أصحاب املصلحة املتأثرين.

 

  تغييرات ال تبليغمن خالل أدوات اإلبالغ ، اتخاذ القرارات  إدارة : تمكينبشكل واضحتوفير إدارة التقارير

 همة على الجداول الزمنية ، وتتبع مؤشرات األداء الرئيسية ألداء كل برنامج ومبادراته.امل

 

  إدارة  لتحقيققسم تكنولوجيا املعلومات: دعم قيادة تكنولوجيا املعلومات املستدامة لتنمية الدعم

شيا ااملالية واملوارد البشرية والتموين ، تم النواحيونمو قسم تكنولوجيا املعلومات ، من مثلى تشغيل 

 .مع االستراتيجية املحددة

 
  تحديات األعمال .أ

PHAP  والتي تهدف للبرنامج اآلن في املراحل املبكرة من تشغيل خارطة طريق تحّول تكنولوجيا املعلومات ،

 البنية التقنيةتكنولوجيا املعلومات في غضون ثالث سنوات باإلضافة إلى تنفيذ لكاملة ات متإلى إنشاء قدر 

 بالكامل. ناشئةاملستهدفة في بيئة 
 



   

  برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلملشروع حوكمة تحول تقنية املعلومات املوجهة  الشركات ة لتأهيلدعوة عام

 25من  11 

 

 

سبيل أمثلة على أدناه  ، اسع النطاق على عدة عوامل أساسيةيعتمد التنفيذ الناجح ملثل هذا التحول الو 

 :املثال ال الحصر

  في التحول التقني يجب ترجمة خارطة طريقPHAP  إلى خطة تشغيلية ، كما يجب تطوير أدوات

 .تنفيذبة واالنضباط القوي خالل الاملطلو  اتوأطر إدارة املشروع

  هناك حاجة إلى إدارة فعالة للتغيير والتواصل لضمان توافق مستخدميPHAP  مع استعدادهم

 .وضع الحاليع والتغييرات في الالستيعاب عمليات املشرو 

  ويجب تزويد أصحاب املصلحة الرئيسيين باملعلومات الصحيحة  املؤسس ييجب ضمان االستعداد ،

 والواضحة عن املشاريع الجارية.

  التصميم الفعال لهيكل املؤسسات والحوكمة ضروري لضمان توافق الحلول املنفذة مع املعايير

 .ةالشامل الهيكليةاألمنية والتقنية املنصوص عليها وعلى 
 

وبالتالي ، فإن أحد عوامل النجاح الحاسمة للتحول هو إنشاء وتشغيل نموذج حوكمة قوي للتحول مقدم 

 املجاالت الفنية والوظيفية املختلفة.الهيكلية التنظيمية وفريق إدارة  املشاريع عبر  من هيئة

  

 نبذه عن الوضح الحالي .ب

 

 - Public Health Assurance Payerالجهة )نتقال إلى النموذج الجديد للرعاية ، تقوم استعداًدا لل 

PHAP بتطوير وصياغة إستراتيجية تكنولوجيا املعلومات الخاصة بها للسنوات القادمة لضمان االستعداد )

 الكافي لتكنولوجيا املعلومات لدعم هذا التحول.
 

تحتاج إلى تطويرها املستهدفة التي البنية التقنية قام فريق استراتيجية تكنولوجيا املعلومات بتعريف 

وتنفيذها من قبل تكنولوجيا املعلومات لدعم متطلبات األعمال الحالية واملحتملة ، باإلضافة إلى خريطة 

  ةجاهز  جهات صحية ممولةهذه إلى  الناشئةالتقنية بيئة الاملطلوبة لتحويل  التنفيذ
َ
 .تقنيا
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 صحي متكاملمع عدد محدود من املوارد ، ونظام  ناشئةاآلن مهمة تنفيذ هذا التحول في بيئة  PHAPتواجه 

 خارجي معقد ، ومتطلبات العمل التي تتطور وتتغير باستمرار.

 
 مسارات العمل .ج

 :التالية رئيسيةالنشطة لأل مسارات عمل  ثالث من حوكمة التحول يتكون نظام 
 

تحديث ومواكبة تخطيط البنية املؤسسة والحوكمة: تحديث وصيانة أصول بنية املؤسسة )بنية  .1

التطبيقات ، بنية البيانات ، البنية التحتية( ، وتشمل تصميم عمليات اإلدارات وتطور األعمال ، هندسة 

لضمان  تصميمات األعمال والتطبيقات والبرامج  متطلبات العمل ، واإلشراف على التنفيذ من منظور تقني

 الوسيطة للتكنولوجيا والبنية التحتية واألمن بشكل متسق وملتزم باملعايير واملبادئ املناسبة. 

تأسيس محفظة املتطلبات وعمل املشروعات: وضع اإلعدادات لتخطيط ومراقبة وإدارة البرامج  .2

 لخارطة الطر 
ً
يق االستراتيجية الخاصة بـتقنية برنامج الضمان الصحي ، الحفاظ واملبادرات املستمرة وفقا

على توقعات املتطلبات بما يتماش ى مع خطة االستثمار والتشغيل املتفق عليها في تكنولوجيا املعلومات ، 

مع تحديد أولويات املتطلبات )الداخلية و األعمال( ومعالجة تعارض املتطلبات وموازنة متطلبات العمل 

وتتبع املشاريع الجارية ، ومؤشرات اإلبالغ عن املشاكل  وتوفير أدوات رصدمع عبء العمل الحالي ،  الجديد

واملخاطر ، وإدارة الخطط التشغيلية ، وطلبات التغيير ، والتصعيد ، وإدارة االتصاالت والتغيير ، وتتبع 

 تحقيق الفوائد و القيمة.

ؤسسية: دعم الريادة في تكنولوجيا املعلومات في جميع تشغيل تكنولوجيا املعلومات والعالقات امل .3

األنشطة اإلدارية املتعلقة بإدارة قدرات تكنولوجيا املعلومات ، من خالل إدارة مواهب تكنولوجيا 

املعلومات ، وإدارة مالية تكنولوجيا املعلومات ، وإدارة موردي تكنولوجيا املعلومات ، ومراقبة وإدارة أداء 

 علومات.تكنولوجيا امل
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 لثالثامللحق ا

 

 املتطلبات

 

 14         املستندات املطلوبة .1

 14        القانونية املستندات .أ

 15-14               السابقة والخبرات الفنية املستندات .ب

 16          النماذج املرفقة .2

 16                                               املقاول  عن معلومات نموذج .ج

 19-17              السابقة املشاريع - الخبرات نموذج .د

   22-20              الحالية املشاريع - الخبرات نموذج .ه

  22              اإلداري  الكادر  - الخبرات نموذج .و

 23              الفني الكادر  - الخبرات نموذج .ز

 24          التأهيلمعايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات  .3

 25          تعليمات التسليم .4
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 املستندات املطلوبة .1

i. املستندات القانونية 

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. 1-1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. 1-2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. 1-3

 سارية املفعول.شهادة االشتراك في الغرفة التجارية  1-4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول. 1-5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة/  1-6

 نطاقات(.

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة 1-7

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

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

 األخيرة.السنة القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  1-10

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

 

ii.  والخبرات السابقةاملستندات الفنية 

 ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق. 2-1

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

 التنظيم الداخلي والهيكل التنظيمي. 2-2-1

 عدد املوظفين. 2-2-2

 عدد فروع ومكاتب املقاول. 2-2-3

خالل الخمس سنوات السابقة حسب ال يقل عن ثالث مشاريع مشابهة لنوع العقد املذكور  ذكر ما 2-3

 النموذج املرفق.

 ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق. 2-4
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 ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذج املرفق. 2-5

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. 2-6

  مصادر تمويل املقاول.ذكر  2-7
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 نموذج معلومات عن املقاول  .ج

 ملقاول ا -1

  رأس مال املقاول   املقاول )شركة/ مؤسسة(اسم 

  تاريخه  رقم السجل التجاري 

  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2

  الشارع  املدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  االلكترونياملوقع   :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات  .د
 يقدمها املقاول وضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي ت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس سنوات اذكر تفاصيل ما ال يقل  -2

 األخيرة حسب الجدول التالي:

 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

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

  املشروع
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 بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 

 

 

 

 

 

 

 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

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

  املشروع
 

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

  املشروع
 

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

قود والتعميدات وشهادات : صور العشاريع )على سبيل املثالترفق املستندات الثبوتية لهذه امل ملحوظة:

  .اإلنجاز(
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 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات  .ه

 وضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول ت -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الجدول التالي:حالية الشاريع املاذكر تفاصيل  -2

 األول  املشروع 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
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 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

10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع 
 

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 

 

 املشروع الثالث 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
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10 
أرقام للتواصل مع املسؤول عن 

 املشروع 
 

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

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

 

 

 

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات  .و

 
 خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:وضح 

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 اتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:
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 الكادر الفني -نموذج الخبرات  .ز

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيالضح خبرات الكادر و 

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:
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 التأهيلمعايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات  -3

 

 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 

 املستندات املطلوبة في كراسة التأهيل 

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

 مختصة بالتحكم بالجودة 

 الكادر الفني 3
ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية التي ستعمل في املشروع 

 ريق ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل املشروع.وتقيمها من حيث مستوى مؤهالت الف

 الخبرة الفنية 4

ستقوم اللجنة باستعراض ثالثة مشاريع على األقل مشابهة لنطاق عمل املشروع خالل الخمس سنوات 

يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق شهادات وكذلك املشاريع الحالية السابقة 

 حسن أداء( باإلضافة إلى قيمة هذه املشاريع.

5 

القوائم املالية 

والتزامات املقاول 

خالل مدة تنفيذ 

 العقد

التأهيل وحجم التزاماته خالل مدة تنفيذ  األخيرة لطالب لسنةاباستعراض القوائم املالية ستقوم اللجنة 

فاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ املشروع العقد، وستقوم اللجنة الفنية بتقييم قدرة طالب التأهيل على الو 

 من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم -4

 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

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

 .عدم التأهل

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

م، على 80/90/2019املوافق  األحديوم في موعد أقصاه في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد  .5

 .الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل أن يتم

 م، 51/09/2019 املوافق األحد موعد أقصاه يوميتم إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد قبل  .6

 .مساء   4الساعة 

 -اإلعالن عن النتائج: .7

 . www.moh.gov.saسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة الرسمي  -أ

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

 :التالي تواصل من خالل البريد اإللكترونياالستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بال

salgezany@moh.gov.sa 

 

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: .8

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

 فيها.املشاركة 

حقول إلزامية ينبغي على الشركة تعبئتها ليتسنى لها إرسال ملف التأهيل وهي كالتالي )  3سوف تظهر للشركة عدد  .ب

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

تقوم الشركة  الحقل الثالث )جدول الكميات(:ر" في هذا الحقل ، تقوم الشركة بإدخال قيمة "صف ) العرض املالي( :

 بإدخال قيمة "صفر" كذلك في هذا الحقل. 

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

(PDF)  أوWinRAR Zip).فقط ) 

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

