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يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في املشاركة 

 عبر  استكمال متطلبات التأهيل من خاللفي عملية التأهيل املسبق 

 منصة إعتماد 
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 اململكة العربية السعودية

 مكتب تحقيق الرؤية

 وزارة الصحة

 

مشروع بناء قدرات  للمشاركة في الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلتحليل البيانات وتشغيلها 

  
 

 م00/02/2021التاريخ 
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برنامج لمشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها للمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 الضمان الصحي وشراء الخدمات

 لدعوتكم لتقديم  شركاتإلى املشاركة في برنامج تأهيل البوزارة الصحة  الرؤية تحقيق مكتبدعوكم ي
ً
املسبق تمهيدا

ضمن  ،برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات لمشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها  منافسةفي عروضكم 

 وفي إطار املنافسة العامة. تحول القطاع الصحياف ومبادرات برنامج أهد
 

  املناقصةواملشاركة في يل الشركات برنامج تأهفي حال رغبتكم في املشاركة في 
ً
إتباع  املرجو  ، التي سيتم طرحها الحقا

 .الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الدعوة

 

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

 خالل املدة املحددة للتقديم ستيفاء وتسليم جميع املتطلبات إن القصور وعدم إ
ً
 في عدم التأهل. يعد سببا
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  نبذه عن برنامج التحول في القطاع الصحي

  نبذة عن برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، لقد حبا هللا اململكة العربية 

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

مكانة ف. 2030ململكة عنــد بنــاء رؤية ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته ا

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

 لتحقيق رؤية  ثالثةوقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ً
عشر برنامجا

 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

 ات الوطنيةبرنامج ريادة الشرك .9

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .10

 برنامج الشراكات االستراتيجية .11

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .12

 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

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

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

ة الحديث املعني بالوقاية من األمراض، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمات وتطبيق نموذج الرعاية الصحي

الصحية عبر التغطية األمثل والتوزيع الجغرافي العادل األشمل والتوسع في تقديم خدمات الصحة اإللكترونية 

ق واتباع أفضل والحلول الرقمية، وايضا االرتقاء بجودة الخدمات الصحية والتركيز على رضا املستفيدين عبر تطبي

املعايير الدولية املبنية على البراهين من خالل تأسيس وتمكين منظومات رعاية صحية متكاملة تغطي كامل مناطق 

وأوضحت دراسة الجدوى للتحول  .اململكة بتفعيل الشراء الهادف للخدمات وتعزيز وعي املجتمع بالسالمة املرورية

السنوي واالنفاق من الناتج املحلي بما يتماش ى مع أفضل املمارسات  في وزارة الصحة ضبط زيادة إنفاق الوزارة

العاملية مع ضمان االرتقاء بجودة الخدمات ورض ى املستفيدين علما بأنه سيتم توسيع نطاق هذه الدراسة ضمن 

 الجهود عند تنفيذ مبادرة إعداد استراتيجية تحول القطاع الصحي وسيقوم برنامج التحول الصحي باملوائمة

والتنسيق مع جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية املعّنية وكذلك املوائمة 

 والربط مع األهداف الوطنية االستراتيجية خالل رحلة التحول.

 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحيةنبذة عن 

في اململكة العربية السعودية إلى التصدي للتحديات تهدف االستراتيجية الجديدة لنظام تمويل الرعاية الصحية 

التي تواجه النظام الحالي من خالل تقديم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية. ويتضمن البرنامج 

ثالث مهام أساسية وهي: شراء خدمات الرعاية الصحية، واحتساب مخاطر التكلفة الصحية، واملساهمة في إعادة 

  .مقدمي الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودي الهيكلة لشبكة

وسوف يقدم البرنامج أيضا حزمة منافع واضحة لخدمات الرعاية الصحية، ونظام تمويل جديد وآليات جديدة 

وسيساهم البرنامج على تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتي  لشراء الخدمات الصحية من مقدمي الخدمات

ألفراد املشمولين بالتغطية الصحية على الخدمات التي يحتاجون اليها من غير املعاناة من تعني حصول جميع ا

 .أي مدفوعات مالية إضافي
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لهدف األساس ي من إصالح نظام تمويل الرعاية الصحية هو الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لسهيل ا

الصحية الالزمة وقت الحاجة إليها بجودة وفعالية حصول جميع فئات املجتمع السعودي على خدمات الرعاية 

عالية، دون تعريض املستخدم للمشقة املالية. وتتمثل وسائل التمويل الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة 

 في ثالثة محاور هي:

 جمع األموال لتمويل الرعاية الصحية. .1

 ة.تقليص الحواجز املالية أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحي .2

 تعزز الکفاءة واإلنصاف. قةیأو استخدام األموال بطر  صیتخص .3
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
  عنوان العقد

  التاريخ املستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد

  موقع العمل

  وصف الخدمة املطلوبة 
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 عنوان العقد

 بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية مشروع 

 

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

 .م01/06/2022
 

 مدة العقد

 .تاريخ إشعار البدء باألعمال شهر ( 24ستترواح مدة التنفيذ ملراحل املشروع املطلوبة )

 

 موقع العمل

 عمل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية.مقر في سيتم التنفيذ في الرياض 

 

 : وصف الخدمات املطلوبة 

 تحديات األعمال

نظام تمويل الرعاية الصحية في  تعتمد على استغالل البيانات فيبيئة  يهدف املشروع إلى إنشاء

 ودور  التحول وتساهم في دعم تصدي للتحديات التي تواجه النظام الحالي تاململكة العربية السعودية 

لهذا يبحث البرنامج عن شريك  في القطاع، برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

لتحقيق األهداف التي تم  وتشغيلهاإلدارة البيانات واليات وقدرات تحليلية وات أد استراتيجي لبناء

  على سبيل املثال ال الحصر: يانشاء برنامج الضمان الصحي ومنها ما يل

 مات الرعاية الصحيةشراء خد 

  واحتساب مخاطر التكلفة الصحية 

 ةاملساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في اململكة العربية السعودي. 

  تعزيز القيمة() الحكيمةحساب التمويل على النموذج الجديد املبني على الرعاية الصحية. 

  لهم. الصحيةإدارة صحة السكان وتقسيمهم وتصنيف املخاطر 

 م حزمة الخدمات واملزايا الصحيةتصمي. 



  

 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلمشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها كراسة تأهيل الشركات للمشاركة في 

 (24من  10صفحة )

 رفع األداء وسرعة الحصول على البيانات وخاصة اآلنية. 

 متابعة األداء واالعمال من خالل اتفاقيات مستوى الخدمات مع الجهات املعنية.  

  لتأمين الصحي.بيانات املتعلقة باقواعد الوانشاء توحيد 

 على وضع االستراتيجيات وصناعة القرارات لمساعدةة بيانات املعرفة لبناء قاعد 

 ات والصالحيات توحيد منصة االعمال بحيث تحتوي على السياسات وقواعد العمل واإلجراء

 .على مستوى اململكة

  بيئة تقنية مرنة تساعد على التطور والتغير املستمر السريع من خالل قيادات االعمال بدون

 تدخل تقني.

 قيق االلي في اإلجراءاتتوفر الرقابة والتد.  

 توفير التقارير على عدة مستويات مثل التحليلية والتشغيلية.  

 

 نبذة عن الوضح الحالي

 يستخدم 
 
محدودة وعلى نطاق ألداء اعماله أنظمة  برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات حاليا

 مفتوحة املصدر.ضيق لعمل التقارير ولوحات املعلومات باإلضافة الى تقنيات وبرمجيات 

يسعى البرنامج من خالل طرح هذه املنافسة لبناء وتطوير قدرات تحليل البيانات وتشغيلها لدعم 

احتياجات عملها والتي تعتمد بشكل أساس ي على جمع البيانات وادارتها وهيكلتها ومعالجتها وتحليلها 

يلية لتحقيق اهداف البرنامج. بشكل فعال وبناء النماذج التنبؤية وتطوير حاالت االستخدام التحل

ومن األمثلة على ذلك: تحديد تكاليف الخدمات الصحية، حساب التمويل على النموذج الجديد 

الخدمات الصحية، أهلية العالج  ماملبني على الرعاية الصحية الحكيمة، التنبؤ باستخدا

 واملستفيدين.

 

 مسارات العمل:

  بناء قدرات تحليل البيانات املسار األول 

تتضمن هذه املرحلة بناء واعداد مركز تحليل البيانات بمنهجية رشيقة واملشتمل على اإلجراءات 

والسياسات واالدوار واألدوات لضمان االستفادة القصوى من البيانات بناء على أفضل املمارسات 
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دارة صحة الدولية ومتوافق مع السياسات الوطنية إلدارة البيانات لدعم جميع إدارات البرنامج من إ

 السكان واملالية واإلكتوارية والشراء االستراتيجي للخدمات الصحية وإدارة املستفيدين. 

 اهداف املسار 

 .صياغة استراتيجية وخارطة الطريق ملركز تحليل البيانات 

  بناء واعداد مركز تحليل البيانات بمنهجية رشيقة واملشتمل على وضع وتطوير اإلجراءات

ج التشغيلي واالدوار ومؤشرات األداء الرئيسية وتحديد ما يحتاجه من والسياسات والنموذ

 موارد بشرية وتقنيه ومهارات لضمان االستفادة القصوى للبرنامج من البيانات.

 ر على تلبيه احتياجات املركز خالل مرحلة التشغيل. ادتوفير كادر استشاري متنوع الخبرات ق 

  تطوير هيكلة البيانات والنماذج التشغيلية لها، التنفيذ واالشراف على تخطيط وتصميم و

بحيث تكون قابله للتوسع والتحسين بشكل مستمر بناء على البيانات الحالية واملستقبلية 

وتقييم فجوات الحالة املستقبلية واالخذ باالعتبار االشكال املختلفة للبيانات والبيانات 

لكة والقائم على جودة الرعاية الصحية الضخمة لدعم التوجه الجديد للقطاع الصحي في املم

 ( من خالل إدارات البرنامج الرئيسية:value based modelبشكل عام وتمويلها بشكل خاص )

o ادارة عالقات املستفيدين 

o ةاإلدارة اإلكلينيكي 

o إدارة الشراء االستراتيجي 

o اإلدارة املالية 

o  اإلدارة االكتوارية 

  االستخدام  توتفصيل وتصميم وتطوير حاال التنفيذ واالشراف على تخطيط وتحديد

التحليلية للبيانات الخاصة بتمويل الرعاية الصحية على مستوى وطني وترتيب أولوياتها بشكل 

يناسب سياق الرعاية الصحية في اململكة وتحقق القيمة من البيانات تغطي على سبيل املثال 

 ال الحصر:

o  ر الصحية لهم.إدارة صحة السكان وتقسيمهم وتصنيف املخاط 

o   تصميم حزمة الخدمات واملزايا الصحية 

o تحديد وتعريف املستفيدون املخولون للرعاية الصحية 

o  قياس رضاء املستفيد في القطاع العام 
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o حساب تكاليف الزيارات والتنبؤ بتكرارها 

o إدارة التكاليف الطبية والحد من ارتفاعها 

o  تصميم حزمة التمويل 

o  الترميز الطبياتمتة عمليات قياس جودة 

o حساب التكاليف الخدمات للتجمعات الصحية 

o إدارة أداء مقدمي الخدمات الصحية 

o مؤشرات ارتفاع االحاالت الطبية واسبابها 

 زمه بناء على أفضل املمارسات الدولية في مجال قميه الرعاية ال تصميم وتطوير النماذج ال

زمه ال الختيار التقنيات واألدوات الالصحية فيما يخص تحليل البيانات ووضع املعايير 

 لتنفيذها.

  سن قواعد لضمان سالمة التمويل من: الترميز الطبي غير الصحيح، واخطاء الفواتير، عمليات

 التالعب، املطالبات غير الصحيحة.

 للبرنامج واملشتملة على تغطية االحتياج من التقارير ولوح  التحليلية الخدمات وتطوير  تصميم

عرض املعلومات باإلضافة الى إدارة ومراجعة وتقييم احتياجات البيانات في البرنامج ووضع 

 اتفاقية مستوى الخدمة.

  وجودة البيانات،وإجراءات إدارة البيانات واملشتملة على حوكمة  سياساتتحديد وكتابة 

صوصية وخ املعلومات البيانات، امن البيانات، ارشفةمشاركة  البيانات، البيانات، ودليل

 للبيانات ذات العالقة في التحليالت. البيانات

  ذات العالقة في  تهاوقواعد جود هاجودة البيانات وتطوير معايير مستمرة لوضع خطه تحسين

 التحليالت وترتيب أولوياتها.

 املعتمدة على التقنيات املتقدمة مثل تعلم االلة والتعلم  ةتصميم وتطوير املشاريع التحليلي

  .العميق

 تشغيل قدرات البياناتاملسار الثاني: 

قدرات البيانات املطلوبة تأتي مرحلة تشغيل وتفعيل عمل مركز تحليل البيانات بشكل كامل بعد بناء 

تفادة منها لصنع القرارات عن طريق العمل مع فرق عمل البرنامج إلنشاء تحليالت ملموسة يمكن االس

 ملرحلة نقل املعرفة. ةتخدم اهداف البرنامج. باإلضافة الى اعداد كادر البرنامج باملهارات واملوارد الالزم
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 اهداف املسار

  توثيق وإدارة احتياجات جميع ادارت البرنامج من تقارير وتحليالت وبيانات من خالل نماذج

 متطلبات العمل.

  البيانات ذا العالقة في التحليالتإدارة دورة حياة. 

  ع ماعداد خطط تلبي احتياجات البرنامج من تقارير وتحليالت وبيانات حاليه ومستقبلية

 .تنفيذها

 التي تم تصميمها وتطويرها في مرحلة بناء القدرات. ةتشغيل حاالت االستخدام التحليلي 

 .تحديد مصادر البيانات وتطوير عمليات معالجتها 

 تفاقيات ملشاركة البيانات الداخلية والخارجية باإلضافة الى مراجعة اتفاقيات صياغة اال

 البيانات بالتوافق مع اإلدارة القانونية في البرنامج.

 زمة.ال تغطيه عمليات مشاركة البيانات الداخلية والخارجية بعد املوافقات ال 

 ل على املجاالت التالية: تقديم جلسات توعوية بأهمية إدارة البيانات ملوظفي البرنامج تشم

حوكمة البيانات، حماية البيانات الشخصية، دليل البيانات، إدارة املحتوى والوثائق، مشاركة 

 البيانات، البيانات املرجعية، ذكاء االعمال والتحليالت، البيانات املفتوحة.

 ات االستخدام والبيانات واملنصواالسترجاع لحاالت  تغطيه عمليات النسخ االحتياطي

 بالتوافق مع إدارة البنية التحتية لتقنية املعلومات. واألدوات الخاصة بمركز تحليل البيانات

 .مراقبة قواعد البيانات وضبط الوصول لها وتحديث أنظمتها 

  اعداد ورفع تقارير دورية بأنشطة مركز تحليل البيانات الذي تم بنائه في املرحلة السابقة

 الفاعلية واألداء للمخرجات.والتقارير الرقابية لقياس 

 زمة لتغطيه جميع متطلبات مرحلة التشغيل بكل ال توفير جميع األدوات والبرامج والتقنيات ال

 من أنشطة بشكل ال يتعارض مع معايير االختيار التي تم اعتمادها في مرحلة البناء. اما فيه

 نقل املعرفة : الثاملسار الث

التي قام بها الكادر وتسليم عمليات املركز ومسؤولياته  بشكل واضحتضمن هذه املرحلة نقل املعرفة 

  لكادر الداخلي من موظفي البرنامج.إلى ااالستشاري 
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 أهداف املسار

  كافة عمليات مركز تحليل البيانات والتقنيات واالدوات املستخدمةيجب توثيق. 

 كل مفصل.التي تم تطويرها بش ةيجب توثيق نتائج حاالت االستخدام التحليلي 

  تصميم خطه تدريب الكادر الداخلي من موظفي البرنامج على املهارات واملوارد الالزمة ملتابعه

 عمل املركز دون أي انقطاع وتدريبهم عليها.

  اعداد ومشاركة املواد التدريبية ملتابعه عمل املركز دون أي انقطاع لتكون مرجع للموظفين

 الجدد.

  التدريبية لتغطية مجاالت إدارة البيانات من حوكمة البيانات، دليل اعداد ومشاركة املواد

 البيانات، حماية البيانات الشخصية، مشاركة البيانات، إدارة املحتوى والوثائق.

  مشاركة شفرة املصدر )االكواد( لألدوات والتقنيات املستخدمة في مركز تحليل البيانات لجميع

البناء والتشغيل بشكل يسمح بالتعديل او البناء عليها  بناءه او تطويره خالل مرحلة مما ت

 مستقبال.

  لتحسين تشغيل املركز.صياغة التوصيات باملهارات واملوارد والتقنيات الالزمة 

  من من األدوات والتقنيات املستخدمة في مرحلة التشغيل الى تسليم خطه تضمن االنتقال اآل

 األدوات والتقنيات املستهدفة بشكل متوافق.
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 
  املستندات املطلوبة

  النماذج املرفقة

  لجنة تقييم ملفات التأهيلمعايير التقييم املعتمدة لدى 

  تعليمات التقديم
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 النماذج املرفقة

 املستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

 املفعول.شهادة الزكاة والدخل سارية  -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/ نطاقاترية شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سا -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

 .كحد أدنىالسنتين األخيرتين مليزانية املنشأة في من مراجع خارجي القوائم املالية املصدقة  -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

 حسب النموذج سنوات السابقة  ثالثلنوع العقد املذكور خالل ال همشاب مشاريع ثالثال يقل عن  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 

  شهادات حسن أداء. ثالثإرفاق ما اليقل عن 



  

 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلمشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها كراسة تأهيل الشركات للمشاركة في 

 (24من  17صفحة )

 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  :البريد اإللكتروني

    :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 

 التي يقدمها املقاول توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةال سنوات ثالثخالل المن قبل املقاول منفذة مشاريع  ثالثعن ما ال يقل اذكر تفاصيل  -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف الرقم

  سم املشروعأ 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  العقدقيمة  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
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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

  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
 

  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
ً
 التالي:سب الجدول قائمة حاليا

 املشروع األول  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
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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

  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 

 
 

 التقييممعيار  م
 الوزن  النطاق )أعداد صحيحة(

 أكبر من أقل من %

 %70 القدرات الفنية واإلدارية -أ

 %60 الخبرات السابقة

 %40 10 5 عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل 1

عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث سنوات  2

 األخيرة في مجال طلب التأهيل
3 5 40% 

املشاريع خالل الثالث سنوات إجمالي قيمة  3

 األخيرة في مجال طلب التأهيل
225,000,000 350,000,000 20% 

 %30  االلتزامات التعاقدية القائمة 

 %50 2 1 عدد املشاريع القائمة  4

 %50 50,000,000 30,000,000 قيمة املشاريع القائمة  5

 %10 املوارد البشرية

 %40 100 50 عدد املوظفين 6

 %60 %40 %20 نسبة املوظفين السعوديين 7

 %30 القدرات املالية -ب

 %20 %2 %0.2 نسبة النقدية )آلخر سنة مالية( 8

 %80 %35 %0.75 نسبة السيولة السريعة )آلخر سنة مالية( 9
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 قديمتعليمات الت

 كافية لعدم التأهل: لتباعها،اإلخالاقراءة التعليمات و الرجاء 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا



  

 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدماتلمشروع بناء قدرات تحليل البيانات وتشغيلها كراسة تأهيل الشركات للمشاركة في 

 (24من  24صفحة )

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

، م00/00/1220املوافق  ؟؟يوم  قبل في موعد أقصاه في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد  .5

 عليكم خالل ثالثة أيام عمل.على أن يتم الرد 

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

 .مساءً  الثالثة، الساعة م00/00/1220

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

 -عن النتائج: اإلعالن  .8
 .ومنصة اعتماد w.moh.gov.saww رسميالسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة  .1

 .من خالل منصة اعتماد أسباب عدم تأهلهمسيتم إخطار الغير مؤهلين ب .2

 
 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ج

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

 فيها.

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

 الداعمة 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) 

 


