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مركز تصميم وبناء وتشغيل شركات للمشاركة في مشروع لتأهيل العامة دعوة 

 إدارة املوارد في نموذج الرعاية الصحية الحديث

 

  شركاتشاركة في برنامج تأهيل الإلى امل الرؤية تحقيق بمكتبوزارة الصحة  دعوكمت
ً
املسبق تمهيدا

إدارة املوارد في نموذج مركز تصميم وبناء وتشغيل في منافسة مشروع لدعوتكم لتقديم عروضكم 

 ، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.الرعاية الصحية الحديث

 التي سيتم طرحها الحقا،برنامج تأهيل الشركات واملشاركة في املناقصة في حال رغبتكم في املشاركة في 

 .من هذه الدعوة الثالثفي امللحق  )املتطلبات( املرجو إتباع الخطوات الالحق ذكرها

 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

  م17/09/2019املوافق  الثالثاءيوم 

 .مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال 

 ملفات التأهيل

 م 24/09/2019املوافق  الثالثاء يوم

 .مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 امللحقات املرفقة: 

 .حملة عامةامللحق االول:  -
  .عن اخلدمة املطلوبة ةامللحق الثاين: نبذ -
 .املتطلباتامللحق الثالث:  -
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

   2030نبذة عن رؤية اململكة 
  نبذه عن برنامج التحول الوطين

  الرعاية الصحية احلديثةنبذة عن مبادرة 

 
 
 
 
 
 



   

مركز إدارة الموارد في نموذج الرعاية تصميم وبناء وتشغيل مشروع دعوة عامة لتأهيل الشركات تمهيداً لدعوتهم للمشاركة في منافسة 
  الصحية الحديث

Page 5 of 24 
 

 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

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

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

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

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

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

 .سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث

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 

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

 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7

 برنامج الشراكات اإلستراتيجية  .8

 برنامج اإلسكان  .9

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
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 .برنامج تحقيق التوازن املالي .12

 

 نبذة عن برنامج التحول الوطني

طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق 
 
وإدراك  2030رؤية 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  2020تحدّيات إلى العام ومجابهة هذه ال 2030العربية السعودية  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 

 جهات املشاركة في األعوام املقبلة.حكومية على أن يتم مراجعة ال

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 اعتماد  املوجة األولى لتحقيق 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

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

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
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 نموذج الرعاية الصحية الحديثنبذة عن مبادرة 

التي تقّدم بها  املستفيد من الخدمات الصحية ويعّرف الطريقةنموذج الرعاية الصحية حول  يتمركز 

لجماعة معينة من املرض ى  وللمجتمع أو  للمريضالرعاية الصحية، ويحدد أفضل الخدمات الصحية 

 عند تعرضهم لظرف معين، إصابة، أو أي حدث.

من الفريق  هدف نموذج الرعاية هو حصول أفراد املجتمع على الرعاية الصحيحة في الوقت الصحيح

وبدأ برنامج نموذج الرعاية الصحية من مرحلة التصميم ، الطبي الصحيح وفي املكان الصحيح

مبادرة  42لتصميم نموذج رعاية نتج منه  وممثلي املرض يلكوادر الطبية بمشاركة أعداد كبيرة من ا

 تغطي جميع احتياجات املريض في جميع مسارات الرعاية التالية: 

 مسار الحفاظ على الصحة. 

  والطفولة.مسار رعاية األمومة 

 مسار رعاية األمراض املزمنة. 

 مسار رعاية الحاالت الحرجة. 

  املخطط لهامسار رعاية العمليات.  

  .مسار الرعاية التلطيفية 

من خالل  السكان من معين عدد إلى الرعاية تقديم إلى تهدف التي الصحية التجمعات تكونت وعندما

بدأ التنفيذ التجريبي ألحد مسارات الرعاية الخمس )مسار الحفاظ على  ،جميع مستويات الرعاية

 شملتجربة التطبيق و من بعد ما تم االستفادة من  ،يتم التخطيط له على مستوى وطني( الصحة

 تحت األخرى املبادرات  تنفيذل تفصيلية بوضع خطة تجمعاتقامت ال ،املستفادة الدروس جميع

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

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

  عنوان العقد
  املستهدف  لبداية العقدالتاريخ 

  مدة العقد
  موقع العمل

  خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1
 مركز إدارة املوارد في نموذج الرعاية الصحية الحديث.تصميم وبناء وتشغيل عقد مشروع 

 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2
01/01/2020. 

 
 مدة العقد  .3

  بداية.ال تاريخ منسنتين مدة التنفيذ  ستتراوح

 

 موقع العمل  .4
التجمعات جميع في املشاريع  بينما سيتم تنفيذ سيكون موقع إدارة املشروع الرئيس ي في الرياض

 .حسب جاهزيتهافي اململكة و  الصحية

 
 خدمة المطلوبة الوصف  .5

التحول، وهذا البرنامج يعد نموذج الرعاية الصحية أحد املبادرات املحورية التي تقدمها وزارة الصحة ضمن برنامج 

املنبثقة من رؤية اململكة وبرنامج التحول الوطني، وخالل  2030هو جزء من مجهودات إصالح الرعاية الصحية 

الفترة املاضية أتمت فرق العمل الخاصة تصميم نموذج الرعاية الصحية. وتعمل وزارة الصحة اآلن على التنفيذ 

الصحية. يشتمل النظام الجديد على التحول إلى خدمة تشغيلية عبر  واإلطالق الهام والضخم لنموذج الرعاية

شبكة من التجمعات الصحية حيث تتولى هذه التجمعات مسؤولية الحفاظ على صحة السكان في منطقة محددة 

 وإدارة ميزانيات أجور األطباء كل على حده، وتعتبر وتيرة هذا التحول ومستواه أمران ال مثيل لهما.
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 ج الرعاية الصحية على املبادئ األساسية التالية: يرتكز نموذ

 .تمكين األشخاص وتزويدهم باملعرفة كجزء أساس ي لالهتمام بصحتهم وصحة عائالتهم 

 .دمج وتكامل كامل للنظام الصحي من منظور الفرد واملجتمع 

  
ً
من اتباع نهج عالجي  الحفاظ على صحة املجتمع والتركيز على جميع األفراد من خالل نهج عالجي بدال

 فقط.

  توفير العالج بطريقة صديقة للمرض ى ومرتكزة على النتائج املرجوة من وجهة نظرهم، دون إفراط أو

  .تفريط في عالجهم

سيكون كل تجمع صحي مسؤول عن إدارة املوارد داخله الستخدامها بالطريقة األمثل عبر إنشاء مركز إلدارة املوارد 

م هذا املركز بتسهيل وصول الفرد واملجتمع للرعاية الصحية في جميع مستويات الخدمة في كل تجمع صحي. سيقو 

 و ابتداء من الخدمات الصحية املقدمة في املجتمع وفي مراكز الرعاية الصحية األولية 
ً
للخدمات في  وصوال

وأدوات التحليل  املستشفيات املرجعية واملستشفيات التخصصية واملدن الطبية. وبناء على نظام إحاالت موحد

سيشمل تصميم املركز بناء خطة كما ، بناء النظام االلكتروني للمركز تقدمة والذكاء االصطناعي، سيتمامل

استراتيجية وتشغيلية ومالية للمركز. عبر هذا التصميم سيتمكن املركز من إيجاد حلول استراتيجية وتشغيلية 

لتحقيق جودة عالية للخدمات الصحية في التجمعات. يجب للتجمعات الصحية، باإلضافة للتحديات املصاحبة 

أن يكون تصميم مركز التحكم باملوارد متالئم مع مبادئ برنامج نموذج الرعاية الصحية ومبادرة شبكة اإلحاالت 

قيد  4تجمع صحي منها  22الوطنية. الهدف هو أن ينشأ مركز للتحكم باملوارد في كل تجمع صحي باململكة وعددها 

 شاء.االن

النظام االلكتروني ملركز التحكم باملوارد يجب أن يكون مرن وقابل للتكيف والتوسع بناء على احتياجات التجمع 

حاالت ى سبيل املثال ال الحصر كنظام اإل الصحي ومتالئم ومتكامل مع جميع األنظمة ذات الصلة باملشروع، عل

 كي.ونظام مركز االتصال املوحد ونظام دعم القرار االكليني
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مركز التحكم باملوارد هو دعامة أساسية لنجاح أعمال التجمع الصحي من حيث التنسيق بين جميع مستويات 

الخدمة لضمان الجودة والتكامل في مستوى تقديم الخدمات الصحية والطبية وتحسين الوصول للخدمات 

 الصحية عن طريق كفاءة تشغيلية داخل املركز والتجمع الصحي ككل.

الشركات املؤهلة ستكون مسؤولة عن تصميم وبناء وتشغيل مركز التحكم باملوارد لجميع التجمعات الصحية 

واملرافق املتصلة بها. سيقوم مركز االتصال املوحد بدمج وتنسيق مصادر البيانات من جميع األنظمة في املرافق 

كس تحليل كافة البيانات لتوفير آخر والتي ستع dashboardالصحية داخل التجمع داخل لوحة رقمية واحدة 

تطور لبيانات الوضع الحالي مع نظام لدعم اتخاذ القرارات املطلوبة في أسرع وقت. سيتناسب تصميم نظام املركز 

للتحكم وإدارة كمية ضخمة من البيانات ومعالجتها إلظهار معلومات الوضع الراهن لها في اللوحة الرقمية، وليشمل 

تحليل البيانات خالل دقيقتين بعد أي تغيير يطرأ على هذه البيانات داخل أي من املرافق التحديث السريع ل

 
ً
 باملركز. املتصلة رقميا

ستكون مراكز التحكم باملوارد في كل التجمعات الصحية متصلة ببعضها الكترونيا على مستوى اململكة لضمان 

 .التنسيق بينها على املستوى الوطني

 ن المشروع:المخرجات المتوقعة م

 ويشمل ذلك: تأسيس مركز التحكم باملوارد -1
  .تحديد جميع أصحاب املصلحة وأدوارهم في تأسيس وتشغيل املركز -

ة واألنظمة االلكترونية طبي واملشاريع األخرى ذات العالقتقييم الوضع الراهن لإلحاالت والتنسيق ال -

 
ً
  .املستخدمة حاليا

الرؤية والرسالة واألهداف واألنظمة والعمليات والسياسات تصميم استراتيجية املركز بما يتضمن  -

واملمكنات الالزمة بالتعاون مع جميع أصحاب املصلحة على املستوى الوطني وعلى مستوى 

  .التجمعات الصحية
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 Software Platformنظام الربجميات  -2
متوفر تصميم نظام ومنصة للمركز مرن وقابل للتطوير للتجمعات الصحية والذي سيكون  -

الصحي  لالستخدام من قبل جميع املرافق الصحية )املستشفيات واملراكز الصحية، إلخ( في التجمع

 بناء على األساسيات املبينة في الخطوة السابقة.

 .(DWH or cloudداخل أصول التجمع الصحي ) software hostيجب أن يتم احتواء املنصة  -

 

 .Real Time Decision Support Analyticsحتليالت دعم القرار يف الوقت احلايل  -3
كفاءة  قت الحالي لتمكين املركز من تحسينتصميم وإنشاء نظام تنبؤي لتحليل ودعم القرار في الو  -

  .املستشفيات واملرافق الصحية وتحسين وصول املرض ى للخدمات الصحية

 

 . Business Intelligence Frameworkإطار ذكاء األعمال  -4
إطار ذكاء لألعمال لتمكين التجمع الصحي وشركة الصحة القابضة من مراقبة تصميم وإنشاء  -

 .وقياس أداء وأثر املركز وأعماله

 

  :النظام والتشغيل -5
 حكم باملوارد في التجمعات الصحية.ركز التتفعيل النظام الكترونيا مل -

 .تصميم وتنفيذ وحدة التحكم باملوارد على املستوى الوطني -

 

 :للمركزاحليز املادي  -6
 -املرافق الصحية  وارد داخل التجمعات الصحية وكذلكتصميم مكان العمل ملركز التحكم بامل -

 .داخل التجمع الصحي )في حال االحتياج( وعلى املستوى الوطني
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 

  املستندات املطلوبة
  النماذج املرفقة

  تقييم ملفات التأهيلمعايري التقييم اليت ستعتمدها اللجنة يف 
  تعليمات التسليم
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 املستندات املطلوبة   

 قانونيةاملستندات ال .1

 املفعول. ةشهادة السجل التجاري ساري .1

 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول  .2

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

 سارية املفعول. ي الغرفة التجاريةشهادة 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( بالهيئة السعودية للمهندسين صورة شهادة االشتراك .8

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن .9

 .األخيرة الثالث سنواتالقوائم 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. 

 ( ملف الشركةCompany Profile )لى:أن يحتوي ع على 

 .الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و  .1

 .وظفيناملعدد  .2

  .املقاول عدد فروع ومكاتب  .3

 .املوردين املعتمدين .4
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 خالل الخمس سنوات السابقة لنوع العقد املذكور  ةمشاريع مشابه ثالثال يقل عن  ذكر ما

 .مع شهادات حسن األداء املرفق النموذج حسب

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

  املرفق. النموذج حسب ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

  املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقدذكر إلتزامات. 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول 
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 النماذج المرفقة 

 

  منوذج  معلومات عن املقاول

  املشاريع السابقة -منوذج اخلربات 

  املشاريع احلالية  -منوذج اخلربات 
  الكادر اإلداري -منوذج اخلربات 
  الكادر الفين -منوذج اخلربات 
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 نموذج  معلومات عن المقاول
 

 المقاول -1
  رأس مال املقاول  مؤسسة( شركة/اسم املقاول )

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  ل:ؤو اسم الشخص املس

 العنوان -2
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكرتوين  :الربيد اإللكرتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3
 نسبة امللكية اجلنسية املالك / الشركاء

   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -4
  االسم

  املسمى الوظيفي
 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكرتوين
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 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
مشاريع منفذة من قبل المقاول خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول ال يقل عن ثالثة  ما تفاصيلاذكر  -2

 التالي:
 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
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  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  العقد مدة 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  للمشروعاجلهة املالكة  4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

شهادات و  تعميداتوال عقودالصور )على سبيل املثال:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
  (.جنازاإل
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 المشاريع الحالية - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
 حسب الجدول التالي: قائمة حالياً مشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
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  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

شهادات و  تعميداتوال عقودالصور )على سبيل املثال:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
  (.جنازاإل
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 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 للمقاول حسب الجدول التالي:وضح خبرات الكادر اإلداري التابع 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم
     
     
     
     
     
     
     

 وشهادات اخلربة.السري الذاتية  ترفق ملحوظة:

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: الفنيوضح خبرات الكادر 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم
     
     
     
     
     
     
     

 ترفق السري الذاتية وشهادات اخلربة. ملحوظة:
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 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 

.املستندات املطلوبة في كراسة التأهيل  

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

.مختصة بالتحكم بالجودة  

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

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

الفنيةالخبرة  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 خالل الفترة الحالية السابقة 

 حسن أداء( باإلضافة إلى قيمة هذه املشاريع.

5 

القوائم املالية 

والتزامات 

املقاول خالل 

مدة تنفيذ 

 العقد

األخيرة لطالب التأهيل وحجم التزاماته خالل مدة  لثالث سنواتستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية ل

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

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

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

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

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

 ، على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.م71/90/2019

املوافق  يوم الثالثاء قبل موعد أقصاهيتم إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد  .6

 .مساء   4الساعة ، م42/90/2019

 -اإلعالن عن النتائج: .7

 .سيتم 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

    salgezany@moh.gov.sa اإللكترونيتواصل من خالل البريد تأهلهم بالاالستفسار عن أسباب عدم 

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ج

ثم إختيار عملية التأهيل  . ومنعبر 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  الحقل األول ) العرض الفني (كالتالي ) 

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

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

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

 ( فقط.(WinRAR Zipأو  (PDF) املنصة

mailto:salgezany@moh.gov.sa

