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 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

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

التشغيل الخدمات االستشارية و الدعم املساند لعمليات  تقديم“

 الصحة"لمعهد السعودي ألبحاث تأسيس لوال

 

 م10/09/2019: التاريخ
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تقديم الخدمات االستشارية و الدعم املساند لعمليات  مشروع "للمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 "معهد السعودي ألبحاث الصحة تأسيس للالتشغيل وال

املسبق  شركاتشاركة في برنامج تأهيل الإلى امل بمكتب تحقيق الرؤيةتدعوكم وزارة الصحة ممثلة 

 لدعوتكم لتقديم عرو 
ً
تقديم الخدمات االستشارية والدعم املساند شروع "في مضكم تمهيدا

ضمن أهداف ومبادرات برنامج ، "لعمليات التشغيل والتأسيس للمعهد السعودي ألبحاث الصحة

 التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.

 سيتم طرحه ملشروع الذيواملشاركة في ا شركاتالفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل 

 .وثيقةالثالث من هذه ال ( في امللحقتباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلباتااملرجو  الحقا،

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

 التسليم النهائي.

 في  وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أوستيفاء اإن القصور وعدم 
ً
قبله يعد سببا

 في عدم التأهل. عدم التأهل.
ً
 سببا

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

م 17/09/2019املوافق  الثالثاء يوم

 مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد لتقديم 

 ملفات التأهيل

م 24/09/2019املوافق  الثالثاءيوم 

 مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

 
 

 

 امللحقات املرفقة:

 امللحق االول: ملحة عامة. -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 امللحق الثالث: املتطلبات. -
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 ولالملحق األ

 

 لمحة عامة

   2030نبذة عن رؤية اململكة 
  نبذه عن برنامج التحول الوطين

  نبذة عن املعهد السعودي ألحباث الصحة
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية 

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

ململكة عنــد بنــاء رؤية مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته اورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن 

فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة . 2030

العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق 

 استدامته فيما 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 تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه 

 الرؤية.

 وقد 
ً
أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير 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

 تطوير القطاع املاليبرنامج  .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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 2020 نبذة عن برنامج التحول الوطني

طِلق برنامج التحّول الوطني 
ُ
وإدراك  2030للمساهمة 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،  م2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030العربية السعودية  بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

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

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

 لى أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة.جهة حكومية ع 24

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

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

، والنظر هي املوجة األولى لتحقيق ذ
ً
لك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 في اعتماد 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

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

الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين 

الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، 

 ة وتقييم األداء.واملساهمة في املتابع
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الى انشائها وزارة الصحة  تسعىأحد املبادرات املحورية التي يعد املعهد السعودي ألبحاث الصحة 

. سيكون املعهد السعودي ألبحاث 2030رؤية اململكة وتحقيقا ل 2020الوطني  ضمن برنامج التحول 

توجيه النشاط ث الطبية الحيوية في اململكة، والذي يهدف الى الصحة الداعم الرئيس ي للبحو 

بما يعود على  البحثي واملوارد لضمان استخدام أفضل في القطاع الصحي وللتكامل بين القطاعات

في دعم األمثل. وذلك لتحقيق أهداف املعهد بالشكل  واستخدامهااستدامة وجودة املوارد البحثية 

وصول الى اكتشافات مهمة لتوسيع قاعدة املعرفة الطبية الحيوية وللوالوصول الى  البحث العلمي

 . تعزيز جودة الحياة في املجتمعو أفضل مستوى صحي للسكان 

إلنشاء االستراتيجية خطة ال املبادرة وضعوخالل الفترة املاضية أتمت فرق العمل الخاصة بهذه 

مل العالخطة االستراتيجية وخطة  تحويلاملعهد. ويسعى املعهد الى طلب خدمات استشارية لدعم 

 .من التخطيط إلى التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعهد السعودي ألبحاث الصحةنبذة عن  
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
 
 

  عنوان العقد
  التاريخ املستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد
  موقع العمل

  خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1
 .والدعم املساند لعمليات التشغيل والتأسيس للمعهد السعودي ألحباث الصحة تقدمي اخلدمات االستشارية

 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2
 م01/10/2019

 

 مدة العقد  .3
 شهرا 24
 

 موقع العمل .4

 .عهد السعودي ألحباث الصحةاملسيتم التنفيذ يف الرياض يف 
 

  املطلوبة الخدمة وصف .5

Project scope of services  

 

The  Ministry of Health (MoH) Vision Realization 

Office aims to fulfill its role based on Vision 2030 by 

establishing and operating the Saudi Institute for 

Health Research, which will be the main supporter of 

biomedical research in the Kingdom, with an aim to 

reach important discoveries that contribute to 

improving human and community health and 

expand the knowledge base. This requires the use of 

advisory services and expertise to support its 

establishment and operation. In order to establish and 

operate the Institute as soon as possible, and drawing 

on the best international expertise available, the MoH 

Vision Realization Office intends to invite the public 

 اق مشروع الخدماتنط
 

الى تفعيل دوره بناء على رؤية مكتب تحقيق الرؤية سعى ي

، املعهد السعودي ألبحاث الصحة بإنشاء وتشغيل 2030

الذي سيكون الداعم الرئيس ي للبحوث الطبية الحيوية في 

اململكة، والذي يهدف الى الوصول الى اكتشافات مهمة 

وتوسيع قاعدة تساهم في تحسين صحة االنسان واملجتمع 

بالخدمات  املعرفة الطبية الحيوية. وهذا يتطلب االستعانة

االستشارية والخبرات وتزويد املعهد بالدعم املساند 

 .والتأسيسالتشغيل  ياتللعم

 ممكن،في أسرع وقت  املعهد تأسيس وتشغيلوبهدف 

يعتزم  املتاحة،واالستفادة من أفضل الخبرات الدولية 

تابع لوزارة الصحة دعوة القطاع مكتب تحقيق الرؤية ال

العام والخاص ممن يملكون الخبرة والكفاءة للتقدم 
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and private sector with experience and competence to 

apply for qualifying to contract with the Saudi Institute 

for Health Research to provide the consultancy 

services outlined in this RfQ for 24 months. Based on 

the strategic plan of the Saudi Institute for Health 

Research, the main focus of the RfP is to commission 

consultancy support for the following services: 

• Provide consultancy services, studies, plans and 

business services. 

• Provide advisory services and resources that help 

build the operational capacity of the institute, 

including writing the By-Laws governing the institute, 

including the policies and procedures for all the 

operational processes. 

• Utilize appropriate and qualified consultancy 

expertise in the fields of health research, 

administrative, technical, legal, engineering and rare 

specialties, whether local or international. 

•Provide advisory services and resources to manage 

and conduct research projects through health sectors. 

• Provide support services for the institute’s programs 

and activities, including training courses, workshops 

and conferences. 

 

The overall duration of the project is estimated to be 

24 months. The bidders have extensive flexibility to 

innovate within their proposal to ensure that the 

strategic plan and business plan are transformed from 

planning to implementation and achieves the 

institute's strategic objectives. 

املعهد السعودي ألبحاث بطلب التأهيل للتعاقد مع 

عمليات لدعم استشارية خدمات  الصحة لتقديم

 وذلك ملدة الكراسةامللخصة في هذه التأسيس والتشغيل 

 .اشهر  24
 

لمعهد السعودي ألبحاث ل الخطة االستراتيجيةبناًء على 

فإن التركيز الرئيس ي لكراسة طلب العروض  الصحة،

عمليات لدعم خدمات استشارية التي ستطرح هو تقديم 

 للمعهد والتي تتضمن التالي:التأسيس والتشغيل 

 

 

 والدراسات  تقديم خدمات االستشارات

 وخدمات االعمال

  تزويد املعهد بالخدمات االستشارية واملوارد

التي تساعد على بناء القدرات التشغيلية 

ويشمل ذلك كتابة األنظمة الخاصة  للمعهد

بحوكمة املعهد ويشمل ذلك نظام املعهد 

التنفيذية  تاألساس ي والسياسات واإلجراءا

 لجميع العمليات التشغيلية الخاصة باملعهد.

  ةستشارية املناسباالستعانة بالخبرات اال 

واملؤهلة ذات الكفاءة العالية في املجاالت 

الصحية البحثية واالدارية والفنية والقانونية 

والتخصصات النادرة  والتقنية والهندسية

 سواء املحلية او الدولية.

  تزويد املعهد بالخدمات االستشارية واملوارد

املشاريع البحثية وتنفيذها عن طريق  ةإلدار 

 القطاعات الصحية 

  والبرامج  للمعهدتوفير الخدمات املساندة

وتشمل الدورات  واألنشطة التابعة له

 التدريبية وورش العمل واملؤتمرات
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 وصف للخدمة املطلوبة 

 Scope of services نطاق مشروع الخدمات 
a. Develop Institutional By-Laws and 

Regulations  

Purpose 

The purpose of this service category is to develop the 

institute By-Laws, including building the executive plan 

for all processes and programs and the policies and 

procedures necessary to achieve the objectives of the 

strategic and operational plans.  

نظام املعهد واملخطط التنفيذي  بناء .أ

 والسياسات واإلجراءات

 الغرض

لمعهد ويشمل النظام العام لنظام اللوائح والإعداد 

، نظام املنح البحثية، البشريةاملالي، نظام املوارد 

وبناء املخطط التنفيذي لجميع نظام العقود. و 

والسياسات باملعهد العمليات والبرامج الخاصة 

والغايات  لتحقيق األهداف الالزمةواإلجراءات 

 االستراتيجية والتشغيلية.

 

 
b. Develop and Build the Operational  

Program 

 Purpose 

1. The contractor is committed to develop the 

human resources system by providing 

consultation in, but not limited to, building the 

organizational structure and roles specified in the 

business plan. Developing the job description for 

all jobs in addition to the salary ladder and the 

professional development plan.  

2. The contractor is committed to provide qualified 

consultants and experts in scientific research, 

 تنظيم وبناء برنامج التشغيل للمعهد   .ب

 الغرض

 
البشرية يلتزم املقاول بتطوير نظام املوارد  .1

، على سبيل املثال ال وذلك بتقديم االستشارة

لهيكل التنظيمي واألدوار املحددة الحصر، بناء ا

الوظيفي لجميع خطة العمل وتطوير الوصف  في

الوظائف باإلضافة لسلم الرواتب وبرنامج خطة 

 التطوير املنهي للوظائف 

 

االستشاريين والخبراء بتوفير  االلتزام .2

دارية اال و الالزمين في املجاالت البحثية  املؤهلين

  .الهندسية والقانونيةتقنية و الفنية و الو 

شهًرا، حيث يمتلك  24تقدر املدة اإلجمالية للمشروع بـ 

راح مقدمو العروض مرونة واسعة في االبتكار ضمن االقت

الخطة االستراتيجية وخطة  تحويلالخاص بهم لضمان 

وتحقيق األهداف  عمل من التخطيط إلى التنفيذال

 االستراتيجية للمعهد.



    

 معهد السعودي ألبحاث الصحة "التشغيل والتأسيس لل ساند لعملياتوثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تقديم الخدمات االستشارية والدعم امل
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administrative, technical, engineering and legal 

fields. 

 

 

c. Design and Launch Funding Programs 

Purpose 

The work includes the management and 

implementation of research consultancy projects of 

different objectives and sizes in the health sector. 

 تصميم وإطالق برامج تمويل املنح البحثية .ت

 الغرض

يتضمن العمل ادارة وتنفيذ مشاريع استشارية بحثية 

 .مختلفة األهداف واألحجام في القطاع الصحي

d. Human Capacity Building  

 Purpose 

 

The purpose of this service category is to 

develop research capacity in the health sector, 

including conducting the necessary training courses, 

conferences and workshops. 

  تطوير القدرات البشرية .ث

 الغرض
 

تطوير سيكون الغرض من فئة الخدمة 

 القدرات البحثية في القطاع الصحي ويشمل ذلك

التدريبية واملؤتمرات وورش العمل اقامة الدورات 

 الالزمة.
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 (25من  13)صفحة 

 

 

 الملحق الثالث 

 المتطلبات

 

   املستندات املطلوبة
  النماذج املرفقة
  معايري التقييم

  تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   .1
   

 قانونيةالمستندات ال/أ

 .املفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة -1
 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول -2
 .شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول -3
 .شهادة االشرتاك يف الغرفة التجارية سارية املفعول -4
 .رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنيب سارية املفعول -5
 .(نطاقات /دة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودةشها -6
 صورة سارية املفعول من الرتخيص مبزاولة املهنة. -7
 صورة من االشرتاك باهليئة السعودية للمهندسني )إن تطلب ذلك(. -8
 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن -9

 األخرية. شأة  يف السنةاملالية املصدقة مليزانية املنالقوائم  -10
 

 يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة خبتم املقاول وترقيمها كما ذكر يف فقرة تعليمات التسليم.
 والخبرات السابقةفنية المستندات الب/    

 ذكر معلومات عن مقدم اخلدمة حسب النموذج املرفق.ا -1
 ( على أن حيتوي على:Company Profileملف الشركة ) -2
 التنظيم الداخلي واهليكل التنظيمي. -2-1
 عدد املوظفني. -2-2
 عدد فروع ومكاتب الشركة. -2-3
 املوردين املعتمدين. -2-4

 ذكر مشاريع مشاهبة لنوع العقد املذكور حسب النموذج املرفق. -3
 ذكر املشاريع احلالية واليت سيتم تنفيذها يف نفس الفرتة لعمل املبادرة جسب النموذج املرفق. -4
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 ذكر اخلربات للجهاز الفين واإلدراي التابع للمقاول حسب النموذج املرفق. -5  
 ذكر إلتزامات مقدم اخلدمة املالية خالل مدة تنفيذ العقد. -6
 ذكر مصادر متويل مقدم اخلدمة. -7
 إرفاق شهادة حسن أداء واحدة. -8
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 النماذج المرفقة 

 

  منوذج  معلومات عن املقاول
  املشاريع السابقة -منوذج اخلربات 
  املشاريع احلالية  -منوذج اخلربات 
  الكادر اإلداري -منوذج اخلربات 
  الفينالكادر  -منوذج اخلربات 
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 المقاولنموذج  معلومات عن 
 

 المقاول -1
 شركة/) مقدم اخلدمةاسم 

 مؤسسة(
 املقاولرأس مال  

 

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكرتوين  :الربيد اإللكرتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3
 نسبة امللكية اجلنسية / الشركاء املالك

   
   
   

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

 الجدول 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
  السعة السريرية للمستشفى             9
  السعة السريرية ألسرة التأهيل الطيب 10
  املسؤول عن املشروع  اسم 11
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   12
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  13
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 الثانيالمشروع  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
  السعة السريرية للمستشفى             9
  السعة السريرية ألسرة التأهيل الطيب 10
  املسؤول عن املشروع  اسم 11
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   12
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  13
 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

  السعة السريرية للمستشفى             9
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  السعة السريرية ألسرة التأهيل الطيب 10

  املسؤول عن املشروع  اسم 11

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   12
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  13

شهادات والعميدات و  عقودالصور )على سبيل املثال:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
 (.جنازاإل
 
 

 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
 الجدول التالي:الحالية حسب  مشاريعال تفاصيل ذكر -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
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  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
  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
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  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
 
 

 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: للمقاولوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 ترفق السري الذاتية وشهادات اخلربة. ملحوظة:
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 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات

 

 حسب الجدول التالي: لمقدم الخدمةالتابع  الفنيوضح خبرات الكادر 
 مدة الخبرة مجال الخبرةالتخصص /  الوظيفة االسم الرقم
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     

 ترفق السري الذاتية وشهادات اخلربة. ملحوظة:
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 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل  -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

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

 بالجودة بالتحكم مختصة

 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

 الخبرة الفنية 4

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

 شهادات بنجاح( إرفاقالسابقة وكذلك املشاريع الحالية يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها 

 .(حسن أداء) باإلضافة إلى قيمة هذه املشاريع

5 

القوائم املالية 

والتزامات 

املقاول خالل 

مدة تنفيذ 

 العقد

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

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

 املشروع 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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

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

 أيام عمل.م، على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة 71/90/2019

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

 .مساء   4م، الساعة 42/09/2019

 -اإلعالن عن النتائج: .7

 . 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

 االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكتروني

 @moh.gov.sa mutairiab   

 

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد:

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

 املراد املشاركة فيها.

إرسال ملف التأهيل لها لشركة تعبئتها ليتسنى ة ينبغي على احقول إلزامي 3سوف تظهر للشركة عدد  -ب

بها من خالل هذا  م الشركة برفع ملف التأهيل الخاص: تقو  الحقل األول ) العرض الفني (وهي كالتالي ) 

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

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

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

 ( فقط.(WinRAR Zipأو  (PDF) تدعهما املنصة

 

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

