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 المملكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 تأهيل مقر مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

للمركز الوطني للوقاية من األمراض  أكاديمية الصحة العامة

 ومكافحتها

 

 م29/03/2021التاريخ 
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 أكاديمية الصحة العامة تأهيل مقر مشروعللمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 للمركز الوطني للوقاية من االمراض ومكافحتها

هيداً المسبق تم شركاتإلى المشاركة في برنامج تأهيل البوزارة الصحة  الرؤية تحقيق مكتبدعوكم ي

للوقاية  للمركز الوطني صحة العامةأكاديمية ال تأهيل مقر مشروع منافسةفي لدعوتكم لتقديم عروضكم 

 وفي إطار المنافسة تحول القطاع الصحياف ومبادرات برنامج ضمن أهد ،من األمراض ومكافحتها

 العامة.
 

حها التي سيتم طر المناقصةوالمشاركة في يل الشركات برنامج تأهفي حال رغبتكم في المشاركة في 

 ً  .وة)المتطلبات( في الملحق الثالث من هذه الدع إتباع الخطوات الالحق ذكرها المرجو ، الحقا

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

ً خالل المدة المحددة للتقديم ستيفاء وتسليم جميع المتطلبات إن القصور وعدم إ  عدم التأهل. في يعد سببا
 

 

 

د إلرسال آخر موع

 اإلستفسارات

 الثالثاء يوم قبل 

 م06/04/2021الموافق  
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال 

 ملفات التأهيل

 الثالثاءيوم 

 م13/04/2021الموافق  

 الساعة الثالثة مساًء.
 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 

 الملحقات المرفقة:

 الملحق االول: لمحة عامة. -

 ن الخدمة المطلوبة.الملحق الثاني: نبذة ع -

 الملحق الثالث: المتطلبات. -
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية المملكة 

  نبذة عن برنامج تحول القطاع الصحي

المركز الوطني للوقاية من األمراض نبذة عن مبادرة 

 ومكافحتها
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 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

ة واقتصادية  المملكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافيلقد حبا هللا

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

لمملكة عنــد تهجـته اورؤيــة أي دولــة لمســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا ان

الريــادي كعمــق  فمكانة المملكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا. 2030نــاء رؤية ب

اقتصادها  وسند لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية المفتاح والمحرك لتنويع

 الث.بط القارات الثوتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لر

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

 ذه الرؤية.المحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات ه

رنامجاً عشر ب ثالثةالعزيز وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد

 لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية.

 برنامج جودة الحياة .1

 برنامج تطوير القطاع المالي .2

 برنامج اإلسكان .3

 برنامج تحقيق التوازن المالي .4

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .5

 برنامج التحول الوطني .6

 برنامج صندوق االستثمارات العامة .7

 برنامج التخصيص .8

 ريادة الشركات الوطنيةبرنامج  .9

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .10

 برنامج الشراكات االستراتيجية .11

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .12

 برنامج تنمية القدرات البشرية .13

 

 برنامج تحول القطاع الصحي: عننبذة 
يا شامل وفعال ومتكامل يهدف البرنامج الى إعادة هيكلة القطاع الصحي بالمملكة ليكون نظاما صح

يرتكز على صحة الفرد والمجتمع (يشمل ذلك المواطن والمقيم والزائر) ويعتمد على مبدأ القيمة 

الذي يّؤمن الشفافية واالستدامة المالية من خالل  (Care Based Value( المحصلة من المخرجات

لصحية الحديث المعني بالوقاية تعزيز الصحة العامة والوقاية من األمراض وتطبيق نموذج الرعاية ا

من األمراض، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبر التغطية األمثل والتوزيع الجغرافي 

العادل األشمل والتوسع في تقديم خدمات الصحة اإللكترونية والحلول الرقمية، وايضا االرتقاء بجودة 

تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية المبنية الخدمات الصحية والتركيز على رضا المستفيدين عبر 

على البراهين من خالل تأسيس وتمكين منظومات رعاية صحية متكاملة تغطي كامل مناطق المملكة 
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وأوضحت دراسة الجدوى  .بتفعيل الشراء الهادف للخدمات وتعزيز وعي المجتمع بالسالمة المرورية

زارة السنوي واالنفاق من الناتج المحلي بما يتماشى للتحول في وزارة الصحة ضبط زيادة إنفاق الو

مع أفضل الممارسات العالمية مع ضمان االرتقاء بجودة الخدمات ورضى المستفيدين علما بأنه سيتم 

توسيع نطاق هذه الدراسة ضمن الجهود عند تنفيذ مبادرة اعداد استراتيجية تحول القطاع الصحي 

ائمة والتنسيق مع جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق وسيقوم برنامج التحول الصحي بالمو

الرؤية والجهات الحكومية المعنّية وكذلك الموائمة والربط مع األهداف الوطنية االستراتيجية خالل 

 رحلة التحول.

 

  المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتهانبذة عن مبادرة 

( 200) قمالموقر ر الوزراء مجلس بقرار ومكافحتها راضاألم من للوقاية الوطني المركز نشاءإ تم

 .ينيبه من وأ الصحة بوزير مباشرة يرتبط ،هـ19/6/1434 وتاريخ

 بالقرار موت .الخاص والقطاع الحكومية القطاعات من عضواً ( 13) من للمركز علمية لجنة تكوين تم

 .األعضاء تسمية هـ14/3/1435 وتاريخ 97427 رقم الوزاري

عضاء برئاسة معالي وزير الصحة بقرار وزاري رقم أ 10مجلس ادارة للمركز مكون من  يلتم تشك

 .هـ29/11/1438وتاريخ  2080168-1438

  :المركز هدف

 انتشارها ودرء ومتابعتها رصدها على والعمل المعدية وغير المعدية األمراض من الحد في اإلسهام

 المعدية األمراض من الوقاية مجال في دراساتوال البحوث إجراء طريق عن الصحة تعزيز وكذلك

 .ومكافحتها المعدية وغير

 

 :والمهام االختصاصات

 من والوقاية الصحة تعزيز مجال في التطبيقية العلمية والتجارب والدراسات البحوث إجراء .1

 .ومكافحتها المعدية وغير المعدية األمراض

 قاعدة وإنشاء ،والدولي الوطني مستوىال على المعدية وغير المعدية األمراض ومتابعة رصد .2

 المعلومات وتوثيق, األخرى المختصة الجهات مع شأنها في المعلومات وتبادل,  بها خاصة بيانات

 األخرى والمراكز الجهات مع والتعاون بالتنسيق وذلك, ونشرها وحفظها العامة الصحة عن

 .المختصة

 والنشاطات والبرامج واللوائح واألنظمة مةالعا الخطط عدادإ في المختصة الجهات مع التنسيق .3

 ومراجعتها ،ومكافحتها المعدية وغير المعدية األمراض من والوقاية الصحة تعزيز مجال في

 .وتقويمها
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 لمعديةا األمراض ومكافحة الصحة لتعزيز الوطنية واالستراتيجيات السياسات تنفيذ وتيسير دعم .4

 .بتنفيذها نيةالمع الجهات بين والتنسيق ،المعدية وغير

 تؤثر يالت والكوارث األوبئة حاالت في الفوري للتدخل الالزمة واالستراتيجيات الخطط إعداد .5

 .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق وذلك ،العامة الصحة في

 األدوية ةفاعلي وتقويم وتطوير توفير مجال في العلمية والخبرات اإلمكانيات إيجاد في اإلسهام .6

  .ألمراضا ضد والتحصينات

 مراضاأل من والوقاية الصحة تعزيز مجال في الوطني المستوى على البحثية األولويات اقتراح .7

ً  ومكافحتها، المعدية وغير المعدية  بين قوالتنسي والبحثي، الصحي مجال في العامة للخطط وفقا

 .المجال هذا في المختصة األبحاث عن معلومات قاعدة وتوفير البحثية الجهات

 .نبيةالجا وآثارها فاعليتها وتقويم واألمصال بالتطعيمات الخاصة البرامج ومراجعة اقتراح .8

 اصةخ وبصفة المختلفة، الصحية المجاالت في والباحثين المتخصصة الكوادر توفير على العمل .9

 االتمج في متخصصة تدريبية برامج وتقديم الوبائي، والدراسات السكانية والصحة العامة الصحة

 .ركزالم أعمال

 السجالت وبيانات البحوث نتائج ضوء في وطني، صحي سجل ووضع الصحية المشكالت تحديد .10

 .الوطنية

 واقتراح ،ومكافحتها وتشخيصها المعدية وغير المعدية األمراض الكتشاف وطني كمرجع العمل .11

 .تظهر قد التي الصحية للمشكالت العلمية الحلول

 وبخاصة ،وتطويرها واألمصال واللقاحات الدويةا بصناعة الخاصة التقنية نقل على العمل .12

 .والدواء للغذاء العامة الهيئة مع بالتنسيق وذلك ،للفيروسات المضادة

 المعدية وغير المعدية األمراض من بالوقاية المتعلقة والصحة السالمة إجراءات مراجعة .13

 .ومكافحتها

 الصحة تعزيز مجال في رجهاوخا المملكة في األخرى المختصة والجهات المراكز مع التعاون .14

 .ومكافحتها المعدية وغير المعدية األمراض من والوقاية

 من والوقاية الصحة تعزيز مجال في النشرات وإصدار العمل وورش والندوات المؤتمرات عقد .15

 .ومكافحتها المعدية وغير المعدية االمراض

 األمراض من والوقاية لصحةا بتعزيز المتعلقة الصحي والتثقيف التوعية برامج على اإلشراف .16

 الوعي زيادة في للمساهمة المجتمع وقطاعات الخاص القطاع بمشاركة وذلك المعدية، وغير المعدية

 .الصحي

 .ومتابعتها وتقويمها انجازها مؤشرات ووضع المركز بمهمات المتعلقة البرامج اعتماد .17
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 غير العادات انتشار من حدوال الصحة تعزيز على تساعد التي التشريعات استصدار على العمل .18

 .الصحية ومراقبة تنفيذها
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
  عنوان العقد

  التاريخ المستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد

  موقع العمل

  وصف الخدمة المطلوبة 
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 عنوان العقد
 .للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها عامةاكاديمية الصحة ال تأهيل مقرمشروع 

 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد
 .م01/09/2021

 

 مدة العقد
 .تبدأ من تاريخ استالم الموقعشهًرا ميالديًا  24

 

 موقع العمل

 .مدينة الرياض - اية من األمراض ومكافحتها المركز الوطني للوق

 : وصف الخدمات المطلوبة 
 

 ا.أكاديمية تعليمية متكاملة بكامل ملحقاتها للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحته رتأهيل مق

 : عالمشرو  الهدف من

مرجعا لتكون  كزبالمر أكاديمية تعليمية متكاملة تأهيل مقرلى إمراض ومكافحتها من األ وقايةيسعى المركز الوطني لل

بة الدراسات ومواك ق معايير الجودةيتطبمع  ألمراض والوقاية منهاللراغبين بالدراسة واالطالع في مجال مكافحة ا

لمجتمع داخل اجميع فئات المرجوة التي أنشأ من أجلها لخدمة  المركز أهداف وذلك لتحقيق العالمية في هذا المجال،

خطة  منبرامج ضالهم أحدى إ ركزحيث يعتبر الم متين،المملكة العربية السعودية ويرعى صحتنا لوطن بنيانه 

 .2030التحول الوطني لرؤية المملكة 
 

 نطاق عمل المشروع

 -يتكون المشروع من: 

 تجهيز األكاديمية. .أ
 

متر مربع مكونة من طابقين وتحتوي على قاعات دراسية ومكاتب موظفين  3200أكاديمية بمساحة  تأهيل مقر

  -والتي تشمل:  وقاعات اجتماعات ومناطق طعام ودورات مياه وغيرها من أعمال التجهيز

 وترحيل المخلفات.اعمال فك وازالة  -

 حساب وإعادة توزيع ألحمال التكييف والسحب وتركيب الدكتات ومخارج الهواء. -

 تجهيز األعمال الكهربائية وإعادة توزيع لألحمال طبقا للمخططات والتصاميم المعتمدة. -

التلفونات والبروجكتور وشاشات العرض جهيز أعمال تقنية المعلومات من تمديدات وأفياش لإلنترنت وت -

 وغيرها من األعمال.

 تجهيز أعمال المياه والصرف الصحي من تمديدات ومغاسل واكسسوارات. -

 تجهيز أعمال الحريق وإعادة توزيع الرشاشات وكواشف الدخان وغيرها من األعمال المطلوبة. -

 مخططات والتصاميم المعتمدة.تجهيز الحوائط واألسقف واألرضيات والقواطع الزجاجية طبقا لل -

 أعمال الديكور والفرش واألثاث طبقا للتصاميم المعتمدة. -
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القيام بجميع األعمال التي تخدم المشروع طبقا لما هو موضح بكراسة التنفيذ بشكل كامل حسب  -

 االشتراطات وااللتزامات التي سيتم ذكرها بالكراسة.

 
 

 تجهيز ملحقات األكاديمية: .ب
 

 -: من ميلزالقيام بكل ما 

 وترحيل المخلفات.وازالة اعمال فك  -

 حساب وإعادة توزيع ألحمال التكييف والسحب وتركيب الدكتات ومخارج الهواء. -

 تجهيز األعمال الكهربائية وإعادة توزيع لألحمال طبقا للمخططات والتصاميم المعتمدة. -

ت العرض نات والبروجكتور وشاشاتجهيز أعمال تقنية المعلومات من تمديدات وأفياش لإلنترنت والتلفو -

 وغيرها من األعمال.

 تجهيز أعمال المياه والصرف الصحي من تمديدات ومغاسل واكسسوارات. -

 .تجهيز أعمال الحريق وإعادة توزيع الرشاشات وكواشف الدخان وغيرها من األعمال المطلوبة   -

 .طات والتصاميم المعتمدةتجهيز الحوائط واألسقف واألرضيات والقواطع الزجاجية طبقا للمخط  -

 واألثاث طبقا للتصاميم المعتمدة. أعمال الديكور والفرش -

ب بشكل كامل حساألعمال التي تخدم المشروع طبقا لما هو موضح بكراسة التنفيذ القيام بجميع   -

 –الستقبال لجميع ملحقات األكاديمية من )منطقة ا االشتراطات وااللتزامات التي سيتم ذكرها بالكراسة

متر  17000بمساحة اجمالية  الساحات الخارجية(-واجهة المبنى-لدور األولا-لدور األرضيا-البدروم

 مربع تقريبا.

 

 . ( واحدةRFPمالحظة: سيتم طرح كراسة شروط ومواصفات )

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  12صفحة )

 

 

 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 
  المستندات المطلوبة

  النماذج المرفقة

  أهيللجنة تقييم ملفات التى معايير التقييم المعتمدة لد

  قديمتعليمات الت

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  13صفحة )

 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

 ول.رخصة االستثمار إذا كان المتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنبي سارية المفع -5

 (.نطاقات /المفعول )شهادة السعودةشهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .صورة سارية المفعول من الترخيص بمزاولة المهنة -7

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

 .السنتين األخيرتين كحد أدنىالقوائم المالية المصدقة لميزانية المنشأة في  -9

 .شهادة تصنيف المقاولين -10

ني مدير إدارة م. سعود الجه-، من قبل اإلدارة التنفيذيه للشؤون الهندسيةإرفاق شهادة زيارة الموقع -11

 .المشاريع

 م التضامن مع شركة أخرى.وثيقة التضامن في حال ت -12

 .التقديممات الملحق الثالث تعلي 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 ) 

 .تنظيم الداخلي والهيكل التنظيميلا .أ

 عدد الموظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب المقاول. .ت

 الموردين المعتمدين. .ث

 حسب  سنوات السابقة ثالثلنوع العقد المذكور خالل ال همشاب مشاريع خمسة عنال يقل  ذكر ما

 النموذج المرفق.

  رفق.سب النموذج المحذكر المشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل المشروع 

  حسب النموذج المرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 كر إلتزامات المقاول المالية خالل مدة تنفيذ العقد.ذ 

 .ذكر مصادر تمويل المقاول 

  شهادات حسن أداء.أربع إرفاق ما اليقل عن 

 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  14صفحة )

 لنماذج المرفقةا

 ومات عن المقاولمعل نموذج

 المقاول -1

المقاول )شركة/ اسم 

 مؤسسة(
 

رأس مال 

 المقاول

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري

  المنصب  :المسؤولاسم الشخص 

 العنوان -2

  الشارع  المدينة

  الرمز البريدي  بص. 

  فاكس  :هاتف

الموقع   :البريد اإللكتروني

 االلكتروني

 

    :سنة التأسيس

 ركةملكية الش -3

 نسبة الملكية الجنسية المالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  المسمى الوظيفي

 المتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني

 

 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  15صفحة )

 المشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها المقاول -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتس ثالثخالل المن قبل المقاول منفذة  مشاريع خمسةعن ما ال يقل اذكر تفاصيل  -2

 حسب الجدول التالي: سابقةال

 المشروع األول الوصف الرقم

  سم المشروعأ 1

  موقع المشروع  2

  مكونات المشروع 3

  الجهة المالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  نتهاءاالتاريخ  8

9 
 المسؤول عن المشروع  اسم

 

 

10 
أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

  المشروع
 

11 

بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  16صفحة )

 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 

أرقام للتواصل مع المسؤول عن 

  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 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  17صفحة )

 رابعالمشروع ال 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 
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 خامسالمشروع ال الوصف الرقم

  اسم المشروع 1

  مشروع موقع ال 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 
 

11 
بريد إلكتروني المسؤول عن 

 المشروع 
 

 

 لثبوتية لهذه المشاريع )على سبيل المثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(.ترفق المستندات ا ملحوظة:

 
 
 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  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

  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 

 

11 
 ل عن المشروعبريد إلكتروني المسؤو

  
 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  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 
للتواصل مع المسؤول عن أرقام 

 المشروع 
 

  بريد إلكتروني المسؤول عن المشروع  11
 

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

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  20صفحة )

 

 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

 حسب الجدول التالي: وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول

 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 لرقما
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:

 

 

 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  21صفحة )

 شهادة زيارة الموقعنموذج 
 

 لخــاص بالمنافسة ارة الموقع بأنهـا قد قامت بزيا ...............................................تقر مؤسسة / شركة 

في يـوم  مكافحتهاوبالمركز الوطني للوقاية من األمراض    ..................البند رقم   ......................رقم 

لمشروع ومعرفة الظروف اوفــى خــالل الزيارة تـم معاينة موقع  ...........................الموافق  ...................

فنية والمخططات المساحات المحيطة به والطرق المؤدية إليه، كمـا تـم مـراجـعـة الشــروط العـامــة والمواصفات الو

لميدانيـة الالزمة والمناظير للمشروع وبذلك أصبحـت المؤسســة / الشـركة علـى درايــة تــامــة بكافـة المعلومــات ا

فحتها بمدينة لمشروع تطوير مبنى المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكاإلعداد العطاء بــالصــورة المطلـوبــة 

 الرياض .

 

 .................................االســــــــم: 

 .................................الوظيفـــــة: 

 ..................الـتـوقـيـــع: ...............

 ........................التاريـــخ:   ـع: ............................. رقم خطـاب التفويض بـزيـارة الموق

 
 المصـادقـــة

 

 المدير التنفيذي للشؤون اإلدارية والمالية  إدارة المشاريع الهندسية 

 بالمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها بالمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها

 .....................................االســـم:  ....................................االســـم: 

 .................................... :الوظيفة .................................... :الوظيفة

 ..................................... :التاريخ ..................................... :التاريخ

 :التوقيع :التوقيع

 
 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  22صفحة )

 

 لجنة في تقييم ملفات التأهيلال المعتمدة لدىمعايير التقييم 

 

 معيار التقييم م
 الوزن  النطاق

 أكبر من أقل من

 80 القدرات الفنية واإلدارية -أ

 60 الخبرات السابقة

 30 10 3 عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل 1

 اريع المنفذة خالل الثالث سنوات األخيرةعدد المش 2

 في مجال طلب التأهيل
5 10 40 

إجمالي قيمة المشاريع خالل الثالث سنوات  3

 األخيرة في مجال طلب التأهيل
15,000,000 25,000,000 30 

 30 االلتزامات التعاقدية القائمة

 70 5 2 عدد المشاريع القائمة  4

 30 10,000,000 5,000,000 قيمة المشاريع القائمة  5

 10 الموارد البشرية

 70 100 30 عدد الموظفين 6

 30 %30 %10 نسبة الموظفين السعوديين 7

 20 القدرات المالية -ب

 50 2 0.2 نسبة النقدية )آلخر سنة مالية( 8

 50 35 0.75 نسبة السيولة السريعة )آلخر سنة مالية( 9

 
 ئة الحقول بنسب وليس مبالغ مالية.فيما يخص فقرة )ب( يجب تعب مالحظة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  يل الشركات للمشاركة في مشروع تأهيل مقر اكاديمية الصحة العامة للمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.كراسة تأه

 (23من  23صفحة )

 قديمتعليمات الت

 عدم التأهل:لبأي من التعليمات التالية يعد سبباً كافية  لتباعها،اإلخالاالرجاء قراءة التعليمات و

 تعبأ جميع المرفقات باللغة العربية. .1

 مات.إرفاق صور المستندات الثبوتية مختومة بختم طالب التأهيل إلثبات دقة المعلو .2

امل البيانات كيعتبر القصور في تقديم البيانات المطلوبة أوعدم إرفاق المستندات الثبوتية أوعدم ملء  .3

 ً  .في عدم التأهل المطلوبة سببا

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

الموافق  ءالثالثايوم  قبل موعد أقصاهفي في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد  .5

 م، على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.06/40/1220

 ثاءالثاليوم  قبل موعد أقصاهيتم إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع الملف عبر منصة إعتماد  .6

 .مساءً  الثالثةم، الساعة 31/04/1220الموافق 

 .دون غيرهانصة في الم المعتمدةالتقييم  عاييرملية التأهيل وفق مسيتم القبول واالستبعاد للمتقدمين لع .7

 -اإلعالن عن النتائج: .8
  رسميالسيتم اإلعالن عن قائمة المؤهلين في موقع الوزارة w.moh.gov.saww 

 .ومنصة اعتماد

 من خالل منصة اعتماد أسباب عدم تأهلهمسيتم إخطار الغير مؤهلين ب. 

 
 منصة إعتماد: خطوات رفع ملف التأهيل على -ج

لتأهيل ا. ومن ثم إختيار عملية عبر حسابها الرسميتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  -1

 المراد المشاركة فيها.

ها إرفاق كامل لليتسنى  والتي من ضمنها معايير التقييمالشركة بتعبئة كافة المعلومات المطلوبة  تقوم -2
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