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 من خاللعملية التأهيل املسبق بيتم تقديم ملف طلب التأهيل في املشاركة 

 منصة إعتماد  عبر  استكمال متطلبات التأهيل

 .التقديم تعليماتفي ملحق  املوضحةخطوات الإتباع ب وذلك
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

 مراكز  نظام امللف الطبي اإللكتروني في وتفعيل تطوير وتحديث وتشغيل"

 "في اململكةبوزارة الصحة األولية الصحية الرعاية 

 الصحة االلكترونية  مبادرةمشاريع ضمن 

 

 
 



  

 (23من  3صفحة " )في اململكة  بوزارة الصحة األوليةالصحية راكز الرعاية وتفعيل نظام امللف الطبي اإللكتروني في م تطوير وتحديث وتشغيليل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 لدعوتكم لتقديم  شركاتإلى املشاركة في برنامج تأهيل ال الرؤية تحقيق بمكتبدعوكم وزارة الصحة ت
ً
املسبق تمهيدا

 مراكز الرعايةامللف الطبي اإللكتروني في ام نظ وتفعيل تشغيلتحديث و تطوير و ) مشروع منافساتفي عروضكم 

 ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة. ، (بوزارة الصحة االولية الصحية
 

بوزارة  االولية الصحية ملراكز الرعايةاملناقصات يل الشركات واملشاركة في برنامج تأهفي حال رغبتكم في املشاركة في 

  الصحة و 
ً
الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من املرجو إتباع الخطوات  ،منفصلة التي سيتم طرحها الحقا

 .هذه الدعوة

 

 مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص و 
ً
 د بتاريخ التسليم النهائي.التقي  التأكد من فهمه جيدا

  وأإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي 
ً
 في عدم التأهل. قبله يعد سببا

 

 

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

  (7/11/2021)  املوافق  حداال  يوم

 .مساءً  الثالثة الساعة
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال ملفات 

 التأهيل

  ( 14/11/2021) املوافق  حداال  يوم

 .مساءً  الثالثة الساعة
 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 المملكة 

  نبذه عن برنامج التحول الوطني

نظام الملف الطبي  و تفعيل تطوير وتحديث وتشغيل

في األولية الصحية الرعاية  مراكز اإللكتروني في

 المملكة
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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 تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته اورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها 

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

صادها وتحقيق العربية واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقت

 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.

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

 رؤية اململكة العربية السعودية.

 برنامج جودة الحياة .1

 برنامج تطوير القطاع املالي .2

 برنامج اإلسكان .3

 برنامج تحقيق التوازن املالي .4

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .5

 برنامج التحول الوطني .6

 برنامج صندوق االستثمارات العامة .7

 برنامج التخصيص .8

 برنامج ريادة الشركات الوطنية .9

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .10

 برنامج الشراكات االستراتيجية .11

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .12

  برنامج تحقيق التوازن املالي.برنامج تنمية القدرات البشرية .13
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 نبذه عن برنامج التحول في القطاع الصحي

 شامل وفعال ومتكامل يرتكز على 
ً
يهدف البرنامج الى إعادة هيكلة القطاع الصحي باململكة ليكون نظاما صحيا

 صحة الفرد واملجتمع يشمل ذلك املواطن واملقيم والزائر) ويعتمد على مبدأ القيمة املحصلة من املخرجات

Care Based Value  من الشفافية واالستدامة املالية من خالل تعزيز الصحة العامة والوقاية من
ّ
( الذي يؤ

األمراض وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث املعني بالوقاية من األمراض، وكذلك تحسين الوصول إلى 

م خدمات الصحة الخدمات الصحية عبر التغطية األمثل والتوزيع الجغرافي العادل األشمل والتوسع في تقدي

اإللكترونية والحلول الرقمية، وايضا االرتقاء بجودة الخدمات الصحية والتركيز على رضا املستفيدين عبر تطبيق 

واتباع أفضل املعايير الدولية املبنية على البراهين من خالل تأسيس وتمكين منظومات رعاية صحية متكاملة 

وأوضحت  .ادف للخدمات وتعزيز وعي املجتمع بالسالمة املروريةتغطي كامل مناطق اململكة بتفعيل الشراء اله

دراسة الجدوى للتحول في وزارة الصحة ضبط زيادة إنفاق الوزارة السنوي واالنفاق من الناتج املحلي بما 

يتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية مع ضمان االرتقاء بجودة الخدمات ورض ى املستفيدين علما بأنه سيتم 

طاق هذه الدراسة ضمن الجهود عند تنفيذ مبادرة إعداد استراتيجية تحول القطاع الصحي وسيقوم توسيع ن

برنامج التحول الصحي باملوائمة والتنسيق مع جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات 

 رحلة التحول.الحكومية املعّنية وكذلك املوائمة والربط مع األهداف الوطنية االستراتيجية خالل 
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 الصحة االلكترونية و التحول الرقمىنموذج مبادرة عن  نبذه 

من خالل تحسين  في الصحة في القطاع الصحي لخلق قيمة مضافة يهدف برنامج التحول الوطني

الصحية للمرض ى وتوفير  الرعاية وطريقة تقديم الخدمات الصحية والحصول على النتائج الصحية،

 ترتقي ألرفع املعاير الدولية.رعاية صحية متكاملة 

عامل تمكين حيوي للتحول الشامل بما في ذلك التأمين والتحول الرقمى وتعتبر الصحة االلكترونية 

الصحي والتحول املؤسس ي والشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يهدف الى تحسين كفاءة 

 والتحول الرقمي.وفعالية قطاع الرعاية الصحية من خالل تكنولوجيا املعلومات 

 واالهداف االساسية للصحة االلكترونية والتحول الرقمي على النحو التالي:

للمصرح لهم مع رفع  انشاء ملف صحي الكتروني موحد يمكن الوصول اليه في أي وقت -

 .2023٪ بحلول 70نسبة السكان الذين لديهم سجل طبي رقمي موحد من صفر إلى 

 تطبيق الجوال بكل يسر وسهوله.تمكين إدارة املواعيد من خالل  -

تقديم استشارات ورعاية طبية ممتدة الى املنزل عن طريق الطب االتصالي وبرامج الرعاية  -

 املنزلية.

)األطباء، املمرضين وغيرهم( من  األولية تحسين كفاءة العاملين في قطاع الرعاية الصحية -

التقارير  –ر: صور االشعة خالل الحصول على بيانات مرضاهم )على سبيل املثال ال الحص

الخ( باإلضافة الى أدوات تشخيص متطورة وخدمات دعم  ,بنوك الدم -نتائج املختبر –

 القرار.

 ربط جميع الصيدليات التجارية بنظام صرف األدوية االلكتروني. -
 

 و  17وقد تم تقسيم املبادرة الى 
ً
منها تابعة للمجلس الصحي السعودي،  6مشروع،  51برنامجا

ووضع خطة تنفيذية لتنفيذ املشاريع على مراحل مع مراعاة االولويات واعتمادية املشاريع على 

 %70بعضها البعض للوصول الى الهدف املطلوب في أن يكون هناك ملف صحي الكتروني موحد لـ 

 .من السكان
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 امللحق الثاني

 نبذه عن الخدمة املطلوبة

  عنوان العقد

  لبداية العقدالتاريخ املستهدف  

  مدة العقد

  موقع العمل

  وصف الخدمة املطلوبة 
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 عنوان العقد

األولية الصحية الرعاية  مراكز  امللف الطبي اإللكتروني في نظام و تفعيل تطوير وتحديث وتشغيل

 في اململكة

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

  م1/1/2022

 مدة العقد

 ميالديةاربع سنوات 

 موقع العمل

 جميع املناطق والتجمعات الصحية بوزارة الصحة والتي تخدم  االوليةالصحية مراكز الرعاية 

 موزعة على خمس مناطق جغرافيه

 :املطلوبة اتوصف الخدم

 مراكز  امللف الطبي اإللكتروني في نظام وتفعيل تتطلع وزارة الصحة إلى تطوير وتحديث وتشغيل

مقدمي السحابة  بإحدى يقوم املقاول بأستضافة البيانات بحيث األوليةالصحية الرعاية 

 يتم تطوير وتشغيل وعلى أنالسعودية واملعتمدة من هيئة االتصاالت السعودية.  فيالحاسوبية 

األولية بوزارة الصحة بالتجمع الصحي الواحد  الصحية هذه األنظمة بمراكز الرعاية وتفعيل

(Cluster( او باملنطقة )Zone( او بين التجمعات الصحية )Clusters( أو بين املناطق )Zones ، )

بشكل إلكتروني، البيانات اإلكلينيكة وسيرالعمل وإدارة وأتمتة  ويهدف هذا املشروع ايضا إلى تنظيم

 وتحويل بياناتها وفهرستها في أنظمة حاسوبية مخصصة لذلك، بحيث يسهل البحث عنها

 بيسر وسهولة بداخل املنطقة او مع املناطق االخرى.و تبادلها واسترجاعها 

 للتجمعات التابعة للمرافق  امللف الطبي اإللكتروني نظام و تفعيل وتشغيل ويتضمن تطبيق

 .وربطها باملستشفيات التابعة الصحة بوزارة أولية  صحية مراكز رعاية الصحية من
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 وزارة ألعمال صالحيتها يكفل بما لها الالزمة والتركيب والتشغيل الصيانة أعمال من يلزم بما القيام مع

 والجمعة الخميس أيام فيها بما ، يوميا ساعة 24 ملدة واالستعمال والتشغيل الصحة وملحقاتها

 (365 / 7 / 24).الرسمية  والعطالت

 الوظائف التالية: و الخدمات  يشمل العقد

  الطبي اإللكترونيامللف  نظام وتفعيل تطوير وتحديث وتشغيلو توفير  .1

   (Cloud Computing).  الحاسوبيةالنظام يدعم العمل على السحابة  .2

 .احتواء النظام على جميع األقسام املذكورة بقسم الشروط واملواصفات .3

يغطي العقد الربط بين النظام والتطبيقات واألنظمة الصحية األخرى املذكورة بقسم  .4

 .الشروط واملواصفات

 ,IHE, HL7,يكون النظام متوافق مع املعايير العاملية للربط على سبيل املثال ال الحصر  .5

FHIR,DICOM … .API 

 ,ICD-10AM).يكون النظام متوافق مع املعايير العاملية على سبيل املثال ال الحصر  .6

SNOMED, CPT, ACHI…) 

 ,PHAP).ثال ال الحصر يكون النظام متوافق مع متطلبات البرامج التحولية على سبيل امل .7

MOC, CCRM….) 

تحت مظلة املجلس الصحي  (Uniplat)يكون النظام متوافق مع متطلبات املنصة املوحدة  .8

 .السعودي

  National Health obsarvatry. يكون النظام متوافق مع متطلبات )مرصد( .9

 . يكون النظام متوافق مع اللغة العربية والتقويم الهجري  .10

  Business Intelligence for Dashboard, Reporting and KPI)وجود نظام الــ ) .11

 إلستخراج البيانات واعطاء الصالحيات للعاملين .

مزودي بإحدى  يوفر خدمات االستضافة للنظام  أن الخدمةالنظام و مقدم على و    .12

وتقنية معتمده من هيئة االتصاالت في اململكة وعلى أن تكون الحاسوبية خدمات السحابة 

 املعلومات باململكة العربية السعودية.
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 وتتوزع هذه العيادات على خمس مناطق على النحو التالى:

 عدد مراكز الرعاية االولية اسم املنطقة 

 مركز 248 املنطقة الشرقية

 مركز 521 املنطقة الجنوبية

 مركز  293 املنطقة الشمالية 

 مركز  561 املنطقة الغربية 

 مركز  564 املنطقة الوسطى

 

 

وذلك   االولية الصحية ملراكز الرعاية امللف الطبي االلكترونيوتسعى وزارة الصحة إلى تطبيق نظام 

 التالية: الوظائف الصحيةمن أجل تحقيق 

 

 

 

Clinic Management 

Accreditation 

Analytics/Reporting 

Charges, Billing, Contracts, Accounting 

CPOE 

Drug Database 

Medical Device Integration 

Enterprise Service Bus  

OBY/GYN 

Laboratory 
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Coding 

Mobility 

Patient Access and Registration 

Patient Costing 

Pediatrics  

Pharmacy 

Integration with MOH Main Referral Management 

Image Viewer 

Scanning 

Scheduling 

Stores and Stock Management 

Tele Health/Tele Medicine 

Utilization Reporting 

Medication Management 

Dietician 

Patient Education 

Immunization 

Prevention and screening 

CDSS 

Nursing 

Forms and documentation management 

Patient Portal 

Clinical Pathways 

Clinical Guidelines 

Series visits booking 

Occupational Therapy 

Auditing and tracing 

Amendment and correction 

Primary Care Physician 

Family tree & Pedigree 

Access and Authority management 

Workflow Management Engine  

Restricted and Controlled medication by Specialty and 

Position 

Patient Relations 

Revenue Cycle management (RCM) with Nafis (Integrate 

with Main MOH RCM & Coast and coding system) 

Family Medicine 

Dental (Integrate with MOH Main dental Management 

System) 

Case Management 

 Administrative and Configuration tool 

 Health information management 

 Master patient index 

 Communicable Diseases management  
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وتأسيس البنية التحتية ملنظومة   االولية الصحية الرعاية بمراكز ارساء معايير تبادل البيانات الخاصة  -

 .)نفيس( تبادل البيانات وربطها بقناة التكامل للصحة اإللكترونية

 .االولية الصحية الرعاية مراكز او  الربط مع نظام املعلومات الصحى باملستشفيات او املجمعات _

 عن أداء جميع األنشطة الالزمة لتركيب وتشغيل  قاول وسيكون امل -
ً
وتطوير وتحديث  وتفعيلمسؤوال

بوزارة الصحة لتحقيق أهداف  االولية الصحية الرعاية مراكز في  االلكتروني الطبي امللف نظاموصيانة 

بالتوريد والتركيب والترقية شاملة  املقاول املشروع من جميع الجوانب، حيث يلتزم 

(Hardware/Software/LICENSES/LABOUR)  لجميع األنظمة املوجودة وربطها بنظام 

 .%99.9يجب أال يكون عمل وأداء النظام ألي شهر في السنة أقل من  -

يجب تزويد النظام بميزة االسترداد الذاتي وإعادة التشغيل لضمان أقل زمن توقف ليحقق نسبة الـ  -

99.9 .% 

 يجب أال يتسبب الخلل في البرمجيات في النظام الفرعي بخلل كلي في النظام. -

 بطريقة ال يتسبب فيها أي عطل في وقف تشغيل النظام.يجب أن يكون تصميم النظام  -

أن يكون النظام والحلول املقدمة مطورة ومبنية بأدوات تطوير تتوافق وتدعم مفهوم تقنية  يجب -

 الحاسوبية السحابة

 Businessضمان استمرارية العمل في املواقع في حال تعطل الربط مع النظام املركزي او ما يسمى ) -

Continuity ).والتى ستكون موجوده في املواقع لكل مركز على حده 

 

 

 Family files/member management 

 Premarital program management 

 School Health program management 

 Labor test management  

 Vulnerable Patients 

 Capturing epidemic infection 

 Community management(catchment area) 
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 
  المستندات المطلوبة

  النماذج المرفقة

  لجنة تقييم ملفات التأهيلمعايير التقييم المعتمدة لدى 

  قديمتعليمات الت
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 النماذج املرفقة

 املستندات القانونية

 املفعول.شهادة السجل التجاري سارية  -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. -3

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. -4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول. -5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

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

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة -7

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

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .السنتين األخيرتين كحد أدنىالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

 .التقديمامللحق الثالث تعليمات  يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في مالحظة/

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

  حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول. 

 ( ملف الشركةCompany Profile ) :على أن يحتوي على 

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب املقاول. .ت

 املوردين املعتمدين. .ث

  Product Profile ملف عام للمنتج .ج

 حسب النموذج سنوات السابقة  ثالثهة لنوع العقد املذكور خالل الال يقل عن ثالث مشاريع مشاب ذكر ما

 املرفق.

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

  حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 .ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول  

  ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء.إرفاق 
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 النماذج املرفقة

 معلومات عن املقاول  نموذج

 املقاول  -1

  رأس مال املقاول   املقاول )شركة/ مؤسسة(اسم 

  تاريخه  رقم السجل التجاري 

  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2

  الشارع  املدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكتروني  :اإللكتروني البريد

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول توضيح تفاصيل  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةسنوات ال ثالثاذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل ال -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف الرقم

  سم املشروعأ 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  للمشروعالجهة 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

11 
 بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 
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 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة 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 إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  املشروعاسم  1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة 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 إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

  ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. ملحوظة:
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 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 الجدول التالي:سب قائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

3 
 مكونات املشروع

 
 

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10
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  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

 ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. ملحوظة:
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 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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 لجنة في تقييم ملفات التأهيلال املعتمدة لدىمعايير التقييم 

 

 معيار التقييم م
 الوزن  النطاق )أعداد صحيحة(

 أكبر من أقل من %

 %70 القدرات الفنية واإلدارية -أ

 %30 الخبرات السابقة

 %40 7 3 سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيلعدد  1

عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث سنوات  2

 األخيرة في مجال طلب التأهيل
4 10 30% 

إجمالي قيمة املشاريع خالل الثالث سنوات  3

 األخيرة في مجال طلب التأهيل
300.000000 800.000000 %30 

 %40  االلتزامات التعاقدية القائمة 

 %50 4 2 عدد املشاريع القائمة  4

 %50 50.000000 5.000000 قيمة املشاريع القائمة  5

 %30 املوارد البشرية

 %60 300 150 عدد املوظفين 6

 %40 50 25 نسبة املوظفين السعوديين 7

 %30 القدرات املالية -ب

 %50 %2 %0.2 نسبة النقدية )آلخر سنة مالية( 8

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

 

 فيما يخص فقرة )ب( يجب تعبئة الحقول بنسب وليس مبالغ مالية. مالحظة:
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 قديمتعليمات الت

 كافية لعدم التأهل: لتباعها،اإلخالاالرجاء قراءة التعليمات و 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

، م7/11/2021املوافق  حداأل  يوم في موعد أقصاهنصة إعتماد في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر م .5

 على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.

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

 .مساءً  الثالثة، الساعة م14/11/2021

 .دون غيرهافي املنصة  املعتمدةالتقييم  عايير سيتم القبول واالستبعاد للمتقدمين لعملية التأهيل وفق م .7

في حال وجود اختالف بين البيانات املدخلة في املنصة وبين املستندات الداعمة لها في ملف طلب التأهيل سيتم  .8

.
ً
 استبعاد الطلب مباشرة

 -النتائج: اإلعالن عن  .9
 .ومنصة اعتماد w.moh.gov.saww رسميالسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة  .1

سيتم إخطار الغير مؤهلين وأسباب عدم تأهلهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن  .2

 .النتائج

 
 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ج

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل املراد عبر حسابها الرسميتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  -1

 املشاركة فيها.

ليتسنى لها إرفاق كامل  والتي من ضمنها معايير التأهيلالشركة بتعبئة كافة املعلومات املطلوبة  تقوم -2

 املستندات والنماذج واألوراق الثبوتية وإرسال ملف التأهيل 
ً
 .مكتمال

 . MB 350( بحيث اليتجاوز حجم املرفق الواحد PDF  ،Zipتدعم املنصة صيغ امللفات التالية ) -3

مع فريق حيال كيفية رفع امللفات باإلمكان التواصل الفني في حالة وجود أي استفسار أو حاجة للدعم  -4

 :التاليعلى البريد االلكتروني   الدعم في منصة اعتماد

(sa .etimad@ecare) 


