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 تــنــويه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 عملية التأهيل املسبق من خالل رفع امللف على منصة إعتماد 

وذلك بإتباع خطوات الرفع على املنصة املوضحة في ملحق تعليمات 

 التسليم.
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 السعودية العربية اململكة

 الصحة وزارة

 الرؤية تحقيق مكتب

 

 االستشارية الخدمات تقديم في للمشاركة الشركات تأهيلل عامة دعوة

 الثالثة للمسارات العاجلة رعايةلل التشغيل لعمليات املساند والدعم

 (الحادة التاجي الشريان زمةمتال  الدماغية، الجلطات )اإلصابات،

 السعودية العربية باململكة ةالصحي اتبالتجمع
 

 

 م40/09/9201 :التاريخ
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للمسارات الثالثة  العاجلة رعايةمشروع تقديم الخدمات االستشارية والدعم املساند لعمليات التشغيل لل

معات الصحية باململكة العربية بالتج (الحادة التاجي الشريان متالزمة الدماغية، الجلطات)اإلصابات، 

 السعودية

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

 
 
 لعمليات املساند والدعم االستشارية الخدمات تقديم مشروع في عروضكم لتقديم لدعوتكم تمهيدا

 التاجي الشريان متالزمة الدماغية، الجلطات إلصابات،)ا الثالثة للمسارات العاجلة للرعاية التشغيل

 التحول  برنامج ومبادرات أهداف ضمن ،السعودية العربية باململكة الصحية بالتجمعات الحادة(

 .العامة املنافسة إطار  وفي الوطني

 هاطرح سيتم التي اتاملناقص في واملشاركة املقاولين تأهيل برنامج في املشاركة في رغبتكم حال في

 .الدعوة هذه من الثالث امللحق في )املتطلبات( ذكرها الالحق الخطوات إتباع املرجو  الحقا،

  فهمه من التأكدو  بحرص وملحقاته اإلعالن هذا قراءة املرجو  
 
 التسليم بتاريخ دالتقي   مراعاة مع جيدا

 النهائي.

  يعد قبله وأ هائيالن التسليم موعد في املتطلبات جميع وتسليم إستيفاء وعدم القصور  إن
 
 في سببا

 التأهل. عدم

آخر  موعد إلرسال 

 ترسل عبر  منصة اعتماد يوم الخميس املوافق  2019/09/12 م الساعة 4 مساء   اإلستفسارات

آخر  موعد لتقديم 

 ترسل عبر  منصة اعتماد يوم الخميس املوافق 19 /2019/09 م الساعة 4 مساء ملفات التأهيل

 

  املرفقة: امللحقات

 عامة. حملة االول: امللحق -
 .املطلوبة اخلدمة عن ةنبذ الثاين: امللحق -
 املتطلبات. الثالث: امللحق -
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 ولاأل الملحق

 عامة لمحة

 

   2030 اململكة رؤية عن نبذة
  الوطين التحول برنامج عن نبذه
  الصحة بوزارة الصحية الرعاية منوذج مبادرة عن نبذه
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 نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 2030

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

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

 2030 رؤية بنــاء عنــد اململكة تهانتهجـ مــا وذلــك فيهــا، القــوة ـنمكامـ مــن تنطلــق ملســتقبلها دولــة أي ورؤيــة

 العربية لألمة وسند كعمــق الريــادي ــاهدور  أداء مــن اهســتمكن ميســال اإل  العالم في اململكة فمكانة.م

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

 الثالث. القارات لربط محورا تكون  أن من االستراتيجي موقعها سيمكنها

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

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

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

  السعودية. العربية اململكة رؤية

  الوطني التحول  برنامج .1

  الرحمن ضيوف خدمة برنامج .2

  العامة اإلستثمارات صندوق  برنامج .3

  اللوجستية والخدمات الوطنية الصناعة تطوير  برنامج .4

  املالي القطاع تطوير  برنامج .5

  الحياة نمط تحسين برنامج .6

  الوطنية الشركات ريادة برنامج .7

  اإلستراتيجية الشراكات برنامج .8

  اإلسكان برنامج .9

 التخصيص برنامج .10

  الوطنية الشخصية تعزيز  برنامج .11

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

 
 
 التحديات وإدراك 2030 السعودية العربية اململكة رؤية تحقيق في مساهمةلل الوطني التحّول  برنامج طِلقأ

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

ا البرنامج في املشاركة الجهات
 
 0203 السعودية العربية اململكة رؤية أهداف لتحقيق استراتيجية أهداف

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

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

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

 املقبلة. األعوام في

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

 األولى املوجة هي م2016 للعام البرنامج مبادرات وتعتبر  ومتطلباتها، طموحاتها واستيعاب ،2030 السعودية

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

 البرنامج. عمل آلية وفق وتطويرها دراستها يتم

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

 والدفع الوطنية، األولويات على بناء   العاّمة للجهات املشتركة األهداف بعض تحديد ر عب املشترك والعمل

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

 األداء. تقييمو  املتابعة في واملساهمة والتنفيذ، التمويل وأساليب الحلول  وابتكار  التحديات تحديد عملية
 الصحية الرعاية نموذج عن نبذة

 الرعاية بها تقّدم التي الطريقة ويعّرف الصحية الخدمات من املستفيد حول  الصحية الرعاية نموذج يتمركز 

 تعرضهم عند املرض ى من معينة لجماعة أو  للمجتمع، للمريض، الصحية الخدمات أفضل ويحدد الصحية،

 الصحيحة، الرعاية على املجتمع أفراد حصول  هو  الرعاية نموذج هدف حدث. أي أو  إصابة، معين، لظرف

 الصحية الرعاية نموذج برنامج وبدأ الصحيح. املكان وفي الصحيح الطبي الفريق من الصحيح، الوقت في

 نتج رعاية نموذج لتصميم املرض ي وممثلي الطبية الكوادر  من كبيرة أعداد بمشاركة التصميم مرحلة من

 على الحفاظ مسار  التالية: الرعاية مسارات جميع في املريض احتياجات جميع تغطي درةمبا 42 منه

 مسار  الحرجة، الحاالت رعاية مسار  املزمنة، األمراض رعاية مسار  ،والطفولة األمومة رعاية مسار  الصحة،
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 إلى تهدف تيال الصحية التجمعات تكونت وعندما التلطيفية. الرعاية ومسار  لها املخطط العمليات رعاية

 ألحد التجريبي التنفيذ بدأ ،الرعاية مستويات جميع خالل من السكان من معين عدد إلى الرعاية تقديم

 تم ما بعد من وطني(. مستوى  على له التخطيط يتم الصحة على الحفاظ )مسار  الخمس الرعاية مسارات

 تفصيلية خطة بوضع تجمعاتال قامت ،املستفادة الدروس جميع شملو  التطبيق تجربة من االستفادة

  .املبادرات هذه لتنفيذ مالية خطة ووضع الصحية الرعاية نموذج تحت األخرى  املبادرات تنفيذل
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 الثاني الملحق

 املطلوبة الخدمة عن ةنبذ

 

 

  العقد عنوان

  العقد لبداية  املستهدف التاريخ

  العقد مدة

  العمل موقع

   املطلوبة الخدمة وصف
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  العقد عنوان -1

 التشغيل لعمليات املساند والدعم االستشارية الخدمات قديمت في للمشاركة الشركات لتأهيل عامة دعوة

 (الحادة التاجي الشريان متالزمة الدماغية، الجلطات )اإلصابات، الثالثة للمسارات العاجلة رعايةلل

 .السعودية العربية باململكة الصحية بالتجمعات

 

 العقد لبداية املستهدف التاريخ-2

01/12/2019 
 

  العقد مدة -3

 التعميد تاريخ من واتنس 3 التنفيذ مدة

 

  العمل موقع -4

 السعودية العربية اململكة

 

  املطلوبة الخدمة وصف

 أحد تطبيق من التجريبية املرحلة بإنهاء والوسطى الغربية الشرقية، باملنطقة الصحية اتالتجمع تقام

 الرعاية نموذج ضمن الصحية األنظمة حدأل  تجريبي تطبيق تم أنه حيث الصحية الرعاية نموذج راتمسا

 املرحلة من كجزء الصحية. الرعاية مرافق من العديد في تنفيذها ويستمر  مبادرات عدة على املحتوية

مم الرعاية، نموذج من السابقة ا ص 
 
ا مخطط  املتبقية الرعاية نظم تنفيذ عمليات نحو  التجمع لقيادة نموذجي 

 واملبادرات املزمنة الحاالت رعاية الصحة، على الحفاظ األخيرة، املرحلة الطارئة، الرعاية املثال: سبيل )على
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 واملرافق واملعدات الكوادر  ودعم الكاملة املنهجية الخطة هذه حددت الرعاية( نظم لجميع الشاملة األخرى 

  االعمال. لهذه كراسة من اكثر  طرح إمكانية مع املتوقعة التكاليف وكذلك املطلوبة

 على العمل لبدء ملساعدتهم جيدة سمعة وذو  قادر  شريك إليجاد الصحية اتالتجمع في القيادة فريق يسعى

 الصحية اتالتجمع من كل في العاجلة الرعاية ملسار  الصحية الرعاية نموذج مبادرات وتشغيل التنفيذ خطة

  .عليها االتفاقو  العمل تم التي للخطة وفقا
 

 املقدمة:

 إطالق تم ولذلك، السعودية. العربية اململكة لسكان والنتائج الصحة بتحسين 2030 اململكة رؤية تلتزم

ا برامج، هذه بعض لدعم اململكة. أنحاء جميع في تجريبها يجري  والتي االستراتيجية البرامج من عدد  وتحديد 

 السريرية للمسارات النجاح تحقيق أن التوصل تم فقد يدة،الجد الصحية الرعاية بنماذج يتعلق فيما

 الجلطة (،ACS) الحادة التاجي الشريان متالزمة في العاجلة الرعاية بمعالجة يتعلق فيما وخاصة الجديدة،

 املسارات لتنفيذ املقترحة املبادرات عبر  خاص دعم إلى احتياجنا الى التوصل تم واإلصابات، الدماغية

 .الخدمة مقدم مرجعية عن النظر  بغض املريض رحلة االعتبار  بعين املسارات هذه تأخذ بنجاح.
 

 التوجيهية واملبادئ القيم

 تطوير  تم املسار، تطوير  عند ناجحة. الجديدة املسارات كانت إذا مهمة التوجيهية واملبادئ القيم تعتبر 

 .باستمرار العمل على التركيز  لضمان التوجيهية املبادئ من مجموعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المريض أوال
المساواة في 

 الوصول

تقديم الرعاية 

الصحية القائمة 

 على القيمة

العمل في نظام 

 شبكي
 احتضان االبتكار

اعتماد أفضل 

 الممارسات الطبية
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 عامة معلومات

 للوفاة الرئيسية األسباب هي واإلصابات الدماغية الجلطة الحادة، التاجي الشريان بمتالزمة اإلصابة تعتبر 

 الرعاية تحسين فبمجرد البالغين. لدى لإلعاقة الرئيسية األسباب من وهي السعودية العربية اململكة في

 للمرض ى. أفضل نتائج إلى ذلك سيؤدي الجيدة واإلدارة والعالج

 

ا الخدمات تقديم اتساق وعدم وتوزيعها املتاحة للموارد الفعال غير  االستخدام  خدمات نقص وأحيان 

 العاجلة الرعاية إن اململكة. أنحاء جميع في املرض ى نتائج على تؤثر  البراهين على املبنية العاجلة الرعاية

 وخدمات األمد طويلة الرعاية غياب تحسين، إلى حتاجي الذي للرعاية الوحيد الجانب هي ليست والحادة

 الحادة الخدمات مقدمي على أيضا يؤثر  وهذا الحادة. غير  املرحلة في املرض ى على كبير  تأثير  له املجتمع دعم

 الرعاية أو  التأهيل إعادة أي املناسب، الرعاية مرفق إلى املناسب، الوقت في املرض ى نقل على القادرين غير 

 الحالية الحادة مستشفياتنا في القدرة من واملجتمعية األمد الطويلة الخدمات غياب ويحّد  مد.األ  طويلة

 حتى أو  ألشهر  أنه نعلم فإننا ذلك، ومع الحادة. الرعاية إلى الحاجة أمس في هم الذين أولئك عالج على

 - متخصصة يةعالج مساعدة إلى حاجة هناك تكون  قد صدمة، أو  دماغية بسكتة اإلصابة بعد سنوات

 والتعليم والترفيه العمل في املشاركة من الناس تمكين وأن - الحركة أو  الكالم لتحسين املثال سبيل على

 الشفاء. على يساعد ما وغالبا االكتئاب يحارب الرفاه، من يحسن

 املشروع: أهداف

 حادة،ال التاجي لشريانا ملتالزمة العاجلة للرعاية واستمراريتها الجودة تطوير  إلى املشروع هذا يهدف

 السعودية. العربية اململكة في الصحية التجمعات في واإلصابات الدماغية الجلطاتو 
 

 العمل: نطاق

 الدماغية الجلطة وهي الثالثة للمسارات الرئيسية األداء ومؤشرات املعايير  تطوير  على العمل نطاق يشمل

 التنفيذ دليل ووضع الثالثة للمسارات الشبكة مبادئ وتطوير  الحادة، التاجي الشريان ومتالزمة واإلصابات

 التجمعات مع العمل إلى املشروع هذا يهدف كما البراهين. على القائمة الرعاية لتنفيذ التجمعات لدعم

 تحسين خالل من ذلك تحقيق وسيتم املقدمة. الرعاية جودة وتحسين الثالثة للمسارات شبكات إلنشاء
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 في العاملين الصحية الرعاية في املتخصصين عدد وزيادة األمد، طويلة والرعاية التأهيل إعادة على القدرة

 للمسارات والبراهين األدلة على القائمة املعايير  وتنفيذ وتطوير  الطلب، لتلبية الثالثة املسارات مرض ى عالج

 .املعنيين للمرض ى الوصول  لتحسين بعد عن الطب تنفيذ ودعم الثالثة
 

 :النطاق

 جيدة سمعة وذو  قادر  شريك عن الصحية التجمعات من كل في الرعاية لنموذج القيادة فريق يبحث

عدت التي الصحية الرعاية نموذج تنفيذ خطة في املتضمنة املبادرات وتنفيذ العمل لبدء ملساعدتهم
 
ا أ  مسبق 

  يلي: ما إلدارة
 

 التشغيل لعمليات املساند والدعم التنفيذ ودعم املشروع إدارة مكتب .1

 الثالثة للمسارات اإلكلينيكية االستشارية جموعةامل .2

 الطبية السجالت .3

 

 بالتفصيل: العناصر  هذه من عنصر  كل تفاصيل يلي وفيما

 

 التشغيل لعمليات املساند والدعم التنفيذ ودعم وعلمشرا إدارة مكتب .1

 الغرض:

 متالزمة الدماغية، الجلطة الثالثة، للمسارات) العاجلة الرعاية ملبادرة الناجح التنفيذ على اإلشراف

 وإعداد ومراقبته املشروع تنفيذ دعم خالل من ،اململكة مناطق في (والصدمات الحادة التاجي الشريان

 .مطلوب هو  كما األخرى  املشاريع إدارة بأنشطة االضطالع ذلك، إلى باإلضافة .والتقييم التقارير 
 

 :الرئيسية واألنشطة األهداف

 للتنفيذ طلصحية لوضع خطالرعاية امقدمي وع ولمشري امديرويع رمشالإدارة العمل مع مكتب ا 

 التوافق بين أصحاب املصلحة على النهج الذي سيتم اتباعه لتنفيذ املتفق عليه والنتائج املرجوة 
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 للتأكد من تنفيذ الخطة كما هو مخطط لها( طبيير الغو  الطبي) الدعم املساند للفريق 

 اخل املجموعات لضمان التنفيذ يتقدم وفقا للخططاإلشراف على تنفيذ املسارات د 

 العمل كقناة للوصول إلى التمويل لدعم التنفيذ 

  التعامل مع املجموعات ومقدميها لتثقيفهم حول املشروع التجريبي والعمل الذي تم إنجازه حتى اآلن

  وخطط التنفيذ

 إعداد : ات االستشارية، مثلتقديم الدعم اإلداري املستمر للمكاتب اإلقليمية الفرعية واملجموع

 .االجتماعات واملالحظات واملواعيد ومحاضر االجتماعات والتقارير املطلوبة

 

 لمسارات الثالثةل اإلكلينيكيةاملجموعة االستشارية   .2

 :الغرض

  الحصول على مجموعة استشارية إكلينيكية في كل مسار من شأنها أن تعمل على تطوير وتأكيد

 ية واملعايير والبروتوكوالتاملبادئ التوجيه

  االنخراط مع مقدمي الرعاية الصحية ودعم تنفيذ املسار 

 املرض ى م واملشورة للتقدم وتحسين مستوى رعايةعدلالبيانات وتقديم ا مراجعة 

  املساعدة في تقييم النتائج وتحسينها بعد تطبيق املبادئ التوجيهية واملعايير والبروتوكوالت الجديدة

 ير خطط التحسين املستمر التي ستكون بالتعاون مع مقدمي الرعاية الصحيةمن خالل تطو 
 

 :الرئيسية واألنشطة األهداف

 تطوير وتكرار املبادئ التوجيهية واملعايير والبروتوكوالت وتقديم التوجيه لتحسينها 

 من خالل املستشارين.لعمليات التشغيل  الدعم املساند 

 ده وصيانته وأي بوابة إلكترونية متفق عليها تستضيف دعم تطوير تطبيق اإلرشادات وامتدا

 .املعلومات املتقدمة
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 دعم قواعد البيانات والسجالت الصحية 

 :لغرضا

  لمسارات املختلفة.الرعاية والشبكات اإلقليمية لدعم العمل حول تطوير 
 

 :الرئيسية واألنشطة األهداف

  نات وتوفير لفنية لبرنامج جمع قواعد البياا املواصفاتدعم وبناء تتمثل األنشطة الرئيسية في

 .تشغيل ودعم نظام التسجيل وتنفيذها داخل مقدمي الرعاية الصحيةالاملتطلبات األساسية ملوارد 

له تحسين وفعالية رعاية الطوارئ في املستشفيات، وسيكون  منالصحي املطلوب  يعزز السجلكما 

 
 
 دورا

 
 .أداء مقدمي الخدمةفي تطوير مركزيا
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 الثالث الملحق

 املتطلبات

  املطلوبة املستندات

  املرفقة النماذج

  التأهيل ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير 

   التسليم تعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    المطلوبة المستندات-1
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 القانونية املستندات .1

 املفعول. سارية التجاري  السجل شهادة .1

 املفعول. سارية والدخل الزكاة شهادة .2

 املفعول. سارية االجتماعية ناتللتأمي العامة املؤسسة من شهادة .3

 املفعول. سارية التجارية الغرفة في االشتراك شهادة .4

  املتنافس كان إذا االستثمار  رخصة .5
 
  مرخصا

 
 املفعول. سارية األجنبي االستثمار  لنظام وفقا

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

 .املهنة بمزاولة الترخيص من املفعول  سارية رةصو  .7

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

 .)وجدت )إن التضامن اتفاقيات من صورة .9

 األخيرة. السنة في املنشأة مليزانية املصدقة املالية القوائم .10

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

 

 السابقة والخبرات الفنية املستندات .2

 املرفق. النموذج حسب املقاول  عن معلومات ذكر  .1

 على: يحتوي  أن على (Profile Company) الشركة ملف .2

 التنظيمي. الهيكل 

 املوظفين. عدد 

 املقاول. ومكاتب فروع عدد 

 املعتمدين. املوردين 

 حسب السابقة سنوات الثالث خالل املذكور  العقد لنوع مشابهة مشاريع ثالث عن يقل ماال  ذكر  .3

 املرفق. النموذج

 .املرفق النموذج حسب املشروع عمل فترة نفس في تنفيذها سيتم والتي الحالية املشاريع ذكر  .4

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

 العقد. تنفيذ مدة خالل املالية ول املقا التزامات ذكر  .6
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 املقاول. تمويل مصادر  ذكر  .7

 أداء. حسن شهادات ثالث عن ليق ال  ما إرفاق .8
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  املرفقة النماذج

 

  املقاول  عن معلومات  نموذج

  السابقة املشاريع - الخبرات نموذج

   الحالية املشاريع - الخبرات نموذج

  اإلداري  الكادر  - الخبرات نموذج

  الفني الكادر  - الخبرات ذجنمو 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عن المقاول معلومات
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 ملقاول ا .1

  املقاول  مال رأس  مؤسسة( )شركة/ املقاول  اسم

  تاريخه  التجاري  السجل رقم

  املنصب  املسئول: الشخص اسم

 العنوان .2

  الشارع  املدينة

  البريدي الرمز   ص.ب

  فاكس  :هاتف

  االلكتروني املوقع  :اإللكتروني البريد

    :التأسيس سنة

 الشركة ملكية .3

 امللكية نسبة الجنسية الشركاء / املالك

   

   

   

 الشركة ممثل معلومات .4

  االسم

  الوظيفي املسمى

 املتنقل الثابت الهاتف

  اإللكتروني البريد
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 السابقة املشاريع - الخبرات نموذج

 

 املقاول  يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 التالي: الجدول  حسب األخيرة سنوات الخمس خالل املقاول  قبل من منفذة مشاريع ثالثة عن يقل ال  ما تفاصيل اذكر  .2

 األول  املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 عن املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
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   املشروع عن املسؤول إلكتروني بريد 11

 الثاني املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 عن املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   املشروع عن املسؤول إلكتروني بريد 11

 الثالث املشروع الوصف مالرق

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2
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  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 عن املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   املشروع عن املسؤول ونيإلكتر بريد 11

 

 املشاريع. لهذه الثبوتية املستندات ترفق ملحوظة:
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 الحالية املشاريع - الخبرات نموذج

 

 املقاول  يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 تالي:ال الجدول  حسب املشروع عمل فترة نفس في تنفيذها سيتم والتي مشاريع ثالثة عن يقل ال  ما تفاصيل اذكر  .2

 األول  املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 عن املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   املشروع عن املسؤول إلكتروني بريد 11
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 الثاني املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 عن املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
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     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 عن املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
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 املشاريع. لهذه الثبوتية املستندات ترفق ملحوظة:

 

 اإلداري  الكادر  - الخبرات نموذج

 التالي: الجدول  حسب للمقاول  التابع اإلداري  الكادر  خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة مجال / التخصص الوظيفة االسم الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 الحاجة. عند الذاتية السيرة طلب يمكن ملحوظة:
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 الفني الكادر  - الخبرات نموذج

 

 التالي: الجدول  حسب للمقاول  التابع الفني الكادر  خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة مجال / التخصص الوظيفة االسم الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 الحاجة. عند الذاتية السيرة طلب يمكن ملحوظة:
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 معايير  التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 وصف املعيار  املعيار مسلسل

1 
املستندات 

 القانونية

 في املوضحة التأهيل طالبة الشركات من املقدمة ائقوالوث الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم

 التأهيل كراسة في املطلوبة املستندات فقرة

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

 .بالجودة بالتحكم مختصة إدارات

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

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

4 
 الخبرة الفنية

 

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

 قيامه يثبت ما مع التأهيل طالب يقدمها عليها العمل جاري  مشاريع وكذلك السابقة تسنوا

 املشاريع. هذه قيمة إلى باإلضافة أداء( حسن شهادات )إرفاق بنجاح بتنفيذها

5 

القوائم املالية 

 والتزامات

املقاول خالل 

تنفيذ مدة 

 العقد

خالل مدة  هالتزاماتب التأهيل وحجم اللط للسنة األخيرة القوائم املالية  باستعراضستقوم اللجنة 

التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة  طالبقدرة بتقييم م اللجنة الفنية و تنفيذ العقد، وستق

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

 

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

 العربية. باللغة املرفقات جميع تعبأ .1

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

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

 .التأهل عدم في سببا

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

 املوافق الخميس يوم أقصاه موعد في إعتماد منصة عبر  ارسالها يتم إستفسارات أي وجود حال في .5

 عمل. أيام ثالثة خالل عليكم الرد يتم أن على م،12/90/2019

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

 .م91/90/2019

 -النتائج: عن إلعالنا .7

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

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

 nalselhey@moh.gov.sa التالي: اإللكتروني البريد خالل من بالتواصل تأهلهم عدم أسباب عن االستفسار 
 إعتماد:  منصة على التأهيل ملف رفع خطوات .8

 التأهيل عملية إختيار  ثم ومن .املنصة في الرسمي احسابه عبر  إعتماد منصة على بالدخول  الشركة ومتق -1

 فيها. املشاركة املراد

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

 ، الحقل هذا خالل من بها الخاص التأهيل ملف برفع لشركةا متقو  : ( الفني العرض ) األول  الحقل ) كالتالي

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

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

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

 فقط. (Zip WinRAR( أو  (PDF) املنصة

http://www.moh.gov.sa/
mailto:nalselhey@moh.gov.sa

