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ركة في يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في المشا

ي عملية التأهيل المسبق من خالل إرساله إلى البريد االلكترون

تعليمات وحسب الخطوات والجدول الزمني الموضح في ملحق 

 التسليم
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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

لث و الثاالثاني ودعم تنفيذ نموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي  "

 "الغربيةبالمنطقة  والخامس الرابع

 نموذج الرعاية الصحية الحديث مبادرةمشاريع ضمن 
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نموذج الرعاية الصحية  تنفيذدعم مشروع للمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 الغربيةبالمنطقة  والخامس الرابعالثالث والثاني وبالتجمع الصحي 

هيداً المسبق تم شركاتإلى المشاركة في برنامج تأهيل ال الرؤية تحقيق بمكتبدعوكم وزارة الصحة ت

لصحي نموذج الرعاية الصحية بالتجمع ا دعم تنفيذمشروع  منافساتفي لدعوتكم لتقديم عروضكم 

تحول الوطني ضمن أهداف ومبادرات برنامج ال ،الغربيةبالمنطقة  والخامس الثالث والرابعالثاني و

 وفي إطار المنافسة العامة.
 

عات لجميع التجم يل الشركات والمشاركة في المناقصاتبرنامج تأهفي حال رغبتكم في المشاركة في 

ً الطبية  في الملحق  المرجو إتباع الخطوات الالحق ذكرها )المتطلبات( ،منفصلة التي سيتم طرحها الحقا

 .الثالث من هذه الدعوة

 
 خ التسليم النهائي.د بتاريالتقي  التأكد من فهمه جيداً مع مراعاة المرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص و

ً  قبله يعد وأإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع المتطلبات في موعد التسليم النهائي  في عدم  سببا

 التأهل.
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية المملكة 

  نبذه عن برنامج التحول الوطني

  نموذج الرعاية الصحية الحديثةنبذة عن مبادرة 
 

 

  



  

 " لغربيةابالمنطقة  والخامس الثالث والرابعالثاني ونموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي  يل الشركات للمشاركة في مشروع " دعم تنفيذ كراسة تأه

 (22من  5صفحة ) 

 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

ديموغرافية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية ولقد حبا هللا المملكة العربية 

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

ك مــا انتهجـته ورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــ

مكنها مــن أداء مكانة المملكة في العالم اإلســالمي ســتف. 2030لمملكة عنــد بنــاء رؤية ا

الستثمارية ادورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها 

تراتيجي المفتاح والمحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االس

 من أن تكون محورا لربط القارات الثالث.

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

ستفادة طموح وهذه المحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم اال

 من مرتكزات هذه الرؤية.

ثني وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إ

 نامجاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية.عشر بر

 برنامج التحول الوطني .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .2

 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة .3

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

 برنامج تطوير القطاع المالي .5

 برنامج تحسين نمط الحياة .6

 برنامج ريادة الشركات الوطنية .7

 الشراكات اإلستراتيجية برنامج .8

 برنامج اإلسكان .9

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

  برنامج تحقيق التوازن المالي. .12

 نبذة عن برنامج التحول الوطني

 2030أ طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية 

والتنموية في سبيل تحقيقها. وَحدَّدَت الجهات المشاركة في البرنامج أهدافًا استراتيجية 

ومجابهة هذه التحديّات إلى العام  2030ية المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤ
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حددَّة، ومن ثم تحديد المبادرات الالزمة لتحقيق هذه  م2020 بناًء على مستهدفات م 

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

جهة حكومية على أن  24ول على مستوى األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األ

 يتم مراجعة الجهات المشاركة في األعوام المقبلة.

قيق رؤية ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتح

رات ، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مباد2030المملكة العربية السعودية 

ها والنظر م هي الموجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييم2016البرنامج للعام 

تطويرها وفق في كفايتها وأدائها دورياً، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها و

 آلية عمل البرنامج.

ل الوطني  والتزاماً بتوجه الرؤية لدعم المرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ

رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك عبر تحديد بعض األهداف المشتركة للجهات في 

العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط المشترك، ونقل الخبرات بين 

الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات 

 ل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم األداء.وابتكار الحلول وأساليب التموي
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 الحديثة نموذج الرعاية الصحيةمبادرة نبذة عن 

 الطريقة ويعّرف لصحيةا الخدمات من ستفيدمال حول الصحية الرعاية نموذج يتمركز

 أو وللمجتمع للمريض الصحية لخدماتا أفضل ويحدد لصحية،ا الرعاية هاب تقدّم التي

 .حدث أي أو إصابة، معين، رفلظ تعرضهم ندع المرضى نم معينة لجماعة

 لوقتا في الصحيحة الرعاية على لمجتمعا أفراد صولح هو ايةالرع موذجن هدف

 لرعايةا نموذج رنامجب وبدأ ،الصحيح لمكانا وفي الصحيح لطبيا الفريق من الصحيح

 المرضي وممثلي لطبيةا لكوادرا من كبيرة أعداد مشاركةب التصميم رحلةم من الصحية

 جميع في المريض حتياجاتا جميع تغطي بادرةم 42 منه نتج عايةر موذجن لتصميم

  :التالية الرعاية مسارات

 الصحة على الحفاظ مسار. 

 والطفولة األمومة رعاية مسار. 

 المزمنة األمراض رعاية مسار. 

 الحرجة الحاالت رعاية مسار 

 لها المخطط العمليات رعاية مسار  

 التلطيفية الرعاية مسار.  

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

 الخمس الرعاية مسارات حدأل التجريبي لتنفيذا بدأ ،الرعاية ستوياتم جميع خالل من

 االستفادة تم ام بعد من ،(وطني توىمس على له تخطيطال يتم الصحة على الحفاظ مسار)

 تفصيلية خطة ضعبو تجمعاتال قامت ،المستفادة الدروس جميع شملو التطبيق تجربة من

 ذهه لتنفيذ مالية خطة ووضع الصحية الرعاية نموذج تحت األخرى المبادرات تنفيذل

 .المبادرات
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
  عنوان العقد

  المستهدف  لبداية العقد التاريخ

  مدة العقد

  موقع العمل

  لخدمة المطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد

 والخامس الرابعالثالث والثاني ونموذج الرعاية الصحية بالتجمع الصحي  تنفيذدعم 

  .الغربيةبالمنطقة 

 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد

 م2020

 مدة العقد

 .من تاريخ بداية العقد شهرأ 18

 موقع العمل

 .الغربيةالمنطقة 

 :المطلوبة اتوصف الخدم

 مقدمة:

ة الصحية حيث بإنهاء المرحلة التجريبية من تطبيق أحد مسارات نموذج الرعاي الغربيةبالمنطقة قامت التجمعات الصحية 

فيذها في ويستمر تنمبادرات. تحتوي على عدة  نموذج الرعاية والتي تم التطبيق التجريبي ألحد األنظمة الصحية ضمن

قيادة التجمع لنموذجيًا  اكجزء من المرحلة السابقة من نموذج الرعاية وقد صمم مخططً  الصحية العديد من مرافق الرعاية

رعاية  حة،الصعلى  الحفاظ ،المرحلة األخيرةالطارئة، )على سبيل المثال: الرعاية نحو عمليات تنفيذ نظم الرعاية المتبقية 

لموظفين والمعدات لوالمبادرات األخرى الشاملة لجميع نظم الرعاية( وتحدد هذه الخطة المنهجية الكاملة المزمنة، الحاالت 

 والمرافق المطلوبة وكذلك التكاليف المتوقعة. 

التنفيذ وتشغيل  على خطةوذو سمعة جيدة لمساعدتهم لبدء العمل  يسعى فريق القيادة في التجمعات الصحية إليجاد شريك قادر

 ة التي تم العمل واالتفاق عليها.للخط الصحية وفقًانموذج الرعاية الصحية في كل من التجمعات  اتمبادر

 

 التعريف بمبادرات نموذج الرعاية:

 :برنامج الرعاية المدرسية (1

 سيتم تجهيز المدارسكما المدرسية وتشجيع الحياة الصحية للطالب.  ةدعم البيئمشروع الرعاية المدرسية سيضمن 

ة الالزمة، يتكون لخدمات الصحيكافة  الصحي واللياقة البدنية وتوفير غذاءوالالعامة السالمة  دعمل بشكل مناسب

 برنامج الرعاية المدرسية من ستة محاور:

 .النشاط البدني  •

  .صحي غذاء  •

 .الصحة النفسية  •

 .الصحة االجتماعية  •

 .سالمةال  •

 .صحية خدماتال  •
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 :برنامج المدرب الصحي (2

يره يساهم في تطو نمط حياة صحيبناء مجتمعات صحية من خالل تحقيق ج المدرب الصحي الى يهدف برنام

ات المستوي بتمكين ودعم األشخاص والمرضى في تحقيق المدرب الصحي سيقوم برنامج، مدربين مؤهلين 

 :هناك نوعان من المدربين الصحيينالصحة المستهدفة، 

 .مدرب الصحة العامة -

 .مدرب صحي متخصص -

 :األولية الصحية تعزيز الرعاية (3

موزعة سبعة ركائز تألف من تنموذج الرعاية و برامجأحد  (EPC) خدمات الرعاية األولية المحّسنة يعتبر برامج

 :(مكونات 3)من المدخالت ، توفير الخدمات، والمخرجات، كما تتكون مدخالتال مكونات: 3بين 

 .التشريعات واالنظمة الالزمة -

  .الحوكمة -

  .ميزانية المشروع -

 

 :()مكونان الخدمات من توفيروتتكون عملية 

 .الخدمات المقدمة في المراكز الصحية - 

 .االحتياجات الالزمة لتقديم الخدمات الصحية في المراكز الصحية -

 :(مكونان) وتتكون المخرجات من

 .اشراك أفراد المجتمع -

 .صحة السكان -

 

 :منزليةالرعاية ال (4

عالج األمراض ستغطي الخدمات مجموعة واسعة من كما  في منازلهم تكاملةسيحصل الناس على الرعاية الم

 :تشملالتي و الوالدة،والمسكنة للوالدة وما بعد  المزمنة

 .(تلطيفيةوالرعاية ال المساعدة،والصحة  والتمريض، الطبية،الرعاية السريرية ) -  

 .الرعاية غير السريرية )رعاية الحضانة ، خدمات الوالدة ، التدريب األسري( - 

 

 :الرعاية االجتماعية (5

من الحصول على خدمات صحية وفق أعلى معايير  تمكين المواطنين المحتاجينتهدف مبادرة الرعاية االجتماعية ب

 .الجودة لضمان حياة كريمة وهنيئة

 :النفسية الصحة (6

رفع مستوى الرفاهة النفسية في المجتمع وتوفير خدمات للصحة النفسية تهدف مبادرة الصحة النفسية على 

واإلدمان واالضطرابات النمائية عالية الجودة وسهل الوصول إليها لمن هم بحاجتها أينما كانوا في المملكة 

 ."ودعم أسرهم وذويهم
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 األورام: (7

 وتحسين الجودة، عالية دماتخ وتقديم هل المبكر لكشفا ضمانو السرطان، من الوقاية على االورام مبادرة تهدف

 صول العادل إلى خدمات زراعة األعضاءس بل الو لتيسير المملكة أنحاء جميع يف منه عافينوالمت المصابين حياة

تعزيز ل فعالة لزرع األعضاء خدماتوتقديم  استفادة ممكنة من كل تبّرع أقصىوتحقيق  التبرعات عددوزيادة 

 .الخدمات اآلمنة والقائمة على النتائج

 

 األعضاء: زراعة (8

على النتائج ورائد عالميًا لزراعية األعضاء والتبّرع بها، بدعم من االبتكار واألفراد تهدف مبادرة زراعة االعضاء 

  في المملكة العربية السعودية.

 

 القلب:امراض  (9

 تحسين مواصلة عبر وعالجها القلب، بأمراض اإلصابة من للتقليل القلب امراض عن الوعي زيادة الى تهدف

 أطول. صحية حياة عيش من المواطنين تمكين في ي ساهم بما المملكة، في المقدّمة الرعاية مستوى

 

 الفم/األسنان: (10

 وضمان سهولة تتمحور استراتيجية الفم/األسنان حول تقليل نسبة حدوث أمراض الفم والحفاظ على صحة الفم

من تعزيز الجودة وسالمة المرضى  وتمكين المنظم الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للفم ذات الجودة العالية

وتحفيز  والخدمات المبتكرة من خالل تحفيز مقدمي الخدمة، وضمان التوافق والتكامل بين أصحاب المصلحة

 .رار نتائج صحة الفم لدى السكانالمصلحة إلى اعتماد أنظمة تقيس بفعالية، تقيم وتحسن باستم أصحاب

 

 :نظام الرعاية المخطط لها (11
سيدعم النظام المرضى ليحصلوا على أفضل النتائج لعملياتهم المخططة مسبقا، من خالل توفير رعاية متكاملة 

سيقوم نظام الرعاية المخطط لها بتقديم أربعة مشاريع رئيسية لدعم األشخاص في إجراءاتهم  .وفعالة وعالية الجودة

 :المخططة

 .العيادات الشاملة -

 .الطبي للمريض تحسين المسار -

 .الحد من طول إقامة المريض بالمستشفى -

 .ميزات خدمات الخروج من المستشفى -

  :نظام رعاية الحاالت المزمنة (12

تشخيصه حتى  ولم يتميشمل نظام رعاية الحالت المزمنة الكشف عن االشخاص الذين يعانون من مرض مزمن 

 .وخدمات الرعاية المنزلية( المجتمعية،على خدمات الرعاية الممتدة )الخدمات  وتنسيق الحاالتاالن 
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 (22من  12صفحة ) 

 :نظام الوالدة اآلمنة (13

واج وحتى مرحلة ما يدعم الوالدة اآلمنة والمواليد األصحاء من خالل توفير الدعم المستمر من مرحلة ما قبل الز

 .ما بعد الوالدةوقبل الحمل وحتى مرحلة 

 

 :نظام الرعاية العاجلة (14

م المشورة له سيتم دعم مقدمي الرعاية الصحية من خالل "مركز القيادة والتحكم في الموارد" المركزي الذي يقدم

م العيادات اخل أقساالرعاية العاجلة دنظام  لتوفير تعزيز المرافق القائمة و تحسين و تطويرويشمل  والتوجيه

ية سريعة سيتمتع المرضى بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الحرجة التي تضمن إدارة نهائو  بالمستشفيات

والسكتة  خلية،التداوأمراض القلب  التداخلية،وفعالة وأقل تكلفة وأقل خطورة للمرضى الذين يحتاجون إلى األشعة 

 الدماغية.

 :نظام رعاية المرحلة األخيرة (15

خدمة رعاية المسنين التي تدعم المرضى على وشك الوفاة. يدور العمل حول سيستفيد المرضى والعائالت من 

 : ثالثة محاور

 .دعم المريض واألسرة  •

 .خدمات رعاية المسنين  •

  .تطوير فريق متعدد التخصصات  •

 عمل المشروع نطاق

شريك قادر وذو سمعة جيدة  عن الغربيةبالمنطقة  ةالصحي اتالتجمعيبحث فريق القيادة لنموذج الرعاية في 

إلدارة  اسبقً أعدت ملمساعدتهم لبدء العمل وتنفيذ المبادرات المتضمنة في خطة تنفيذ نموذج الرعاية الصحية التي 

 ما يلي:  

 العمليات: 

المسار األول: دعم عمليات تنفيذ مبادرات نموذج الرعاية الصحية لتشغيل مكتب إدارة المشاريع 

(PMO :) 
على وضع  والتطويرواإلشراف وذلك لتقديم الدعم  خبراء في مجال إدارة المشاريع بأعداد ومؤهالت محددةتوفير 

 نموذج التشغيل جنباً إلى جنب مع الفريق المحلي في مكتب إدارة المشاريع طوال مدة المشروع. 

 :الصحيةالثاني: تقديم دعم استشاري لتنفيذ مبادرات نموذج الرعاية  المسار
المجال االستشاري االكلينيكي حسب مبادرات نموذج الرعاية توفير خبراء في الدعم ل ووالتطوير  اإلشراف 

الرعاية االجتماعية،  المنزلية،الرعاية  االولية،تعزيز الرعاية الصحية  الصحي،المدرب  المدرسية،الرعاية )

رعاية المرحلة األخيرة، الحفاظ  العاجلة،الرعاية الصحة النفسية، االورام، زراعة االعضاء، القلب، الفم واالسنان، 

لتنفيذ المبادرات حسب كل نظام من منهجية وأدوات وأساليب رعاية الحاالت المزمنة( وذلك لتقديم  الصحة،على 

 طوال مدة المشروع. داخل التجمع نموذج الرعاية لى جنب مع فريقوالعمل جنباً إانظمة الرعاية 

 

 يحق للجهة مالكة المشروع تجزئة المنافسة لكل تجمع على حده. مالحظة:
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 (22من  13صفحة ) 

 

 

 

 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 
  المستندات المطلوبة

  النماذج المرفقة

ت تقييم ملفامعايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في 

 التأهيل

 

  تعليمات التسليم
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 النماذج المرفقة

 المستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية المفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول. -2

 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية المفعول. -3

 المفعول.شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية  -4

 عول.رخصة االستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنبي سارية المف -5

 (.ة/ نطاقاتالمفعول )شهادة السعودشهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .صورة سارية المفعول من الترخيص بمزاولة المهنة -7

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

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .السنتين األخيرتين كحد أدنىالقوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في  -10

 يمات التسليم.الملحق الثالث تعل يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة بختم المقاول وترقيمها كما ذكر في مالحظة/

 المستندات الفنية والخبرات السابقة

  حسب النموذج المرفقذكر معلومات عن المقاول. 

 ( ملف الشركةCompany Profile:على أن يحتوي على ) 

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد الموظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب المقاول. .ت

 الموردين المعتمدين. .ث

 حسب قة سنوات الساب ثالثهة لنوع العقد المذكور خالل الال يقل عن ثالث مشاريع مشاب ذكر ما

 النموذج المرفق.

  مرفق.حسب النموذج الذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع 

  حسب النموذج المرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

  إلتزامات المقاول المالية خالل مدة تنفيذ العقد.ذكر 

 .ذكر مصادر تمويل المقاول 

 .إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء 
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 النماذج المرفقة

 معلومات عن المقاول نموذج

 المقاول -1

المقاول )شركة/ اسم 

 مؤسسة(
 

رأس مال 

 المقاول

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري

  المنصب  اسم الشخص المسئول:

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

الموقع   :البريد اإللكتروني

 االلكتروني

 

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة الملكية الجنسية المالك / الشركاء

   

   

   

 ل الشركةمعلومات ممث -4

  االسم

  المسمى الوظيفي

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 المشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها المقاول -1

 

 

 

 

 

 

 

 

نوات س ثالثاذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل المقاول خالل ال -2

 حسب الجدول التالي: سابقةال

 األولالمشروع  الوصف الرقم

  سم المشروعأ 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

  المشروع

 

11 

بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
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 (22من  17صفحة ) 

 المشروع الثاني 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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
مع المسؤول عن أرقام للتواصل 

  المشروع
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 المشروع الثالث 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

  المسؤول عن المشروع  اسم 9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

  المشروع
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 

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

  اإلنجاز(.
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 (22من  18صفحة ) 

 المشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها المقاول -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سب الجدول التالي:قائمة حالياً حالمشاريع الاذكر تفاصيل  -2

 المشروع األول الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

3 
 مكونات المشروع

 
 

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم المسؤول عن المشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

 المشروع 

 

11 
 بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع 
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 (22من  19صفحة ) 

 المشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم المسؤول عن المشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

 المشروع 
 

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11

 المشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم المسؤول عن المشروع  9

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

 المشروع 
 

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11
 

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

 اإلنجاز(.
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 (22من  20صفحة ) 

 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 اتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:

 

 

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

 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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 (22من  21صفحة ) 

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

 

 وصف المعيار المعيار م

1 
المستندات 

 القانونية

ة في فقرة التأهيل الموضحستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق المقدمة من الشركات طالبة 

 .تندات المطلوبة في كراسة التأهيلالمس

 .قييمه من حيث أسس تقسيم العملياتستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وت الكادر اإلداري 2

 الكادر الفني 3

المشروع ي ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية التي ستعمل ف

لفني اوتقيمها من حيث مستوى مؤهالت الفريق، والنجاحات السابقة ومدى ارتباط خبرات الفريق 

بنطاق عمل المشروع والقدرة على استقطاب وتقديم الكفاءات والمتخصصين ذوي الكفايات 

 .والخبرات والمهارات المهنية المناسبة

 الخبرة الفنية 4

وات سن ثالثخالل ال مشروعتم إنجازها في نفس مجال الثالثة مشاريع ستقوم اللجنة باستعراض 

ت حسن أداء( يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق شهاداوالتي ة، السابق

 .باإلضافة إلى قيمة هذه المشاريع ومالءمة الجداول الزمنية ومواعيد التسليم

5 

القوائم المالية 

والتزامات 

مقاول خالل ال

مدة تنفيذ 

 العقد

حجم التزاماته لطالب التأهيل و للسنتين األخيرتين المصدقة ستقوم اللجنة باستعراض القوائم المالية

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

 ية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.تنفيذ المشروع من خالل عكس قدرته المال
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 (22من  22صفحة ) 

 تعليمات التسليم

 ة لعدم التأهل:الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سبباً كافي

 تعبأ جميع المرفقات باللغة العربية. .1

بات يعتد بأي طلب مرسل من حسايجب إرسال طلب التأهيل من حساب الكتروني معتمد رسمياً ولن  .2

 غير موثقة.

 إرفاق صور المستندات الثبوتية مختومة بختم طالب التأهيل إلثبات دقة المعلومات. .3

كامل البيانات  يعتبر القصور في تقديم البيانات المطلوبة أوعدم إرفاق المستندات الثبوتية أوعدم ملء .4

 .المطلوبة سببا في عدم التأهل

 النماذج بالمعلومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل. في حالة عدم تعبئة .5

 مطلوبة.على الراغبين في التقديم  أن يقدموا ملف تأهيل واحد شامل لجميع الوثائق والنماذج ال .6

كم بتأكيد التأكد من وصول طلب التأهيل من خالل مراسلتنا على البريد االلكتروني وسيتم الرد علي .7

 استالم طلبكم.

 قصاه أفي موعد أي إستفسارات يتم ارسالها إلى البريد االلكتروني الموضح أدناه   في حال وجود .8

   م، على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.05/05/2020الموافق  ثالثاءيوم ال

الموافق  ثالثاءقبل موعد أقصاه يوم اليتم إرسال طلبات التأهيل إلى البريد االلكتروني الموضح أدناه  .9

 .م، الساعة الثالثة مساءً 12/05/2020

وسيتم القبول  المعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات التاهيل هي الموضحة في هذه الكراسة .10

 واالستبعاد بناًء عليها.

 التواصل والتقديم من خالل الحسابات التالية: .11
Halmezaini@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى :
a@moh.gov.sa-shamrani 

 -النتائج:اإلعالن عن  .12

 .سيتم اإلعالن عن قائمة المؤهلين في موقع الوزارة الرسمي -أ

عالن عن سيتم إخطار الغير مؤهلين وأسباب عدم تأهلهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإل -ب

 النتائج.

 

 


