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يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في املشاركة في 

منصة  عبر استكمال متطلبات التأهيل من خاللالتأهيل املسبق  عملية

 إعتماد 

 .التقديم تعليماتفي ملحق  املوضحةخطوات الإتباع ب وذلك
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

عداد وتجهيز مراكز إفي مشروع للمشاركة  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

إدارة الكوارث واألزمات الصحية في املناطق واملحافظات )املجموعة 

 الثانية(
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عداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث واألزمات إ  مشروعفي للمشاركة  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 (طق واملحافظات )املجموعة الثانيةالصحية في املنا

 لدعوتكم لتقديم  شححححححركاتإلى املشححححححاركة في برنامل تأهيل البوزارة الصحححححححة  الرؤية تحقيق مكتبدعوكم ي
ت
املسححححححبق تمهيدا

طق واملحافظات )املجموعة عداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث واألزمات الصححححية في املناإ مشحححروع ةمنافسحححفي عروضحححكم 

 وفي إطار املنافسة العامة. تحول القطاع الصحياف ومبادرات برنامل ضمن أهد ،(الثانية
 

 التي سححححححح تم طرح املناقصحححححححةواملشحححححححاركة في يل الشحححححححركات برنامل تأهفي حال رغبتكم في املشحححححححاركة في 
ت
إتباع  املرجو ، ها الحقا

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

 

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

 ة للتقديم خالل املدة املحددستيفاء وتسليم جميع املتطلبات إن القصور وعدم إ
ت
 في عدم التأهل. يعد سببا
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 ولامللحق األ

 حملة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  نبذة عن برنامل التحول في القطاع الصحي
  االستعداد للطوارئ الصحيةنبذة عن مبادرة 
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 2030عربية السعودية نبذه عن رؤية اململكة ال

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

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

فمكانة . 2030ك مححا انتهجحته اململكة عنححد بنححاء رؤية ورؤيححة أي دولححة ملسححتقبلها تنطلححق مححن مكامححن القححوة فيهححا، وذلحح

اململكة في العالم اإلسححالمي سححتمكنها مححن أداء دورهححا الريححادي كعمححق وسند لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون 

االستراتيجي من أن قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها 

 تكون محورا لربط القارات الثالث.

تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئ سية 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  ثالثةمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز  لكي األميروقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امل
ت
عشر برنامجا

 اململكة العربية السعودية.

 برنامل جودة الحياة .1

 برنامل تطوير القطاع املالي .2

 برنامل اإلسكان .3

 برنامل تحقيق التوازن املالي .4

 برنامل تعزيز الشخصية الوطنية .5

 برنامل التحول الوطني .6

 ات العامةبرنامل صندوق االستثمار  .7

 برنامل التخصيص .8

 برنامل ريادة الشركات الوطنية .9

 برنامل تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .10

 برنامل الشراكات االستراتيجية .11

 برنامل خدمة ضيوف الرحمن .12

 برنامل تنمية القدرات البشرية .13
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 نبذه عن برنامج التحول في القطاع الصحي

 شامل وفعال ومتكامل يرتكز على صحة يهدف البرنامل الى إعادة هيكلة ال
ت
قطاع الصحي باململكة ليكون نظاما صحيا

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

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

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

التغطية األمثل والتوزيع الجغرافي العادل األشمل والتوسع في تقديم خدمات الصحة اإللكترونية والحلول الرقمية، 

ة والتركيز على رضا املستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل املعايير الدولية وايضا االرتقاء بجودة الخدمات الصحي

املبنية على البراهين من خالل تأس س وتمكين منظومات رعاية صحية متكاملة تغطي كامل مناطق اململكة بتفعيل 

في وزارة الصحة وأوضحت دراسة الجدوى للتحول  .الشراء الهادف للخدمات وتعزيز وعي املجتمع بالسالمة املرورية

ضبط زيادة إنفاق الوزارة السنوي واالنفاق من الناتل املحلي بما يتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية مع ضمان 

االرتقاء بجودة الخدمات ورض ى املستفيدين علما بأنه س تم توسيع نطاق هذه الدراسة ضمن الجهود عند تنفيذ 

ي وسيقوم برنامل التحول الصحي باملوائمة والتنسيق مع جميع جهات مبادرة إعداد استراتيجية تحول القطاع الصح

القطاع الصحي وبرامل تحقيق الرؤية والجهات الحكومية املعّنية وكذلك املوائمة والربط مع األهداف الوطنية 

 االستراتيجية خالل رحلة التحول.

 االستعداد للطوارئ الصحيةمبادرة  عننبذة 

زمات والكوارث ملجابهة عداد وتجهيز مراكز إدارة األ إإلى هذه املبادرة  لطوارئ الصحيةمبادرة اإلستعداد ل تهدف

امليكانيكية األعمال  التحديات املتعلقة باملخاطر املختلفة وكيفية التعامل معها عبر توفير البنى التحتية املناسبة مثل 

ة واالتصاالت وغيرها، وتستهدف املبادرة جميع عدادات التقنية مثل اإلنترنت والشاشات الحائطيإل والكهربائية، وا

املناطق الصحية والقطاعات الصحية بها , حيث ستساهم املبادرة في تعزيز الهدف االستراتيجي الرامي الى تعزيز 

  ملكة للتعامل مع مختلف املخاطر.الوقاية من املخاطر مما س ساهم في رفع جاهزية امل
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 امللحق الثاين

 املطلوبة نبذه عن اخلدمة

 
  عنوان العقد

  التاريخ املستهدف  لبداية العقد
  مدة العقد

  موقع العمل
  وصف الخدمة املطلوبة 
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 عنوان العقد

 (طق واملحافظات )املجموعة الثانيةعداد وتجهيز مراكز إدارة الكوارث واألزمات الصحية في املناإمشروع 

 

 املستهدف لبداية العقدالتاريخ 

 .م01/10/2022
 

 مدة العقد

ا  12 ا ميالديت  .تبدأ من تاريخ استالم املوقعشهرت
 

 موقع العمل

إنشاء مجموعة من املراكز املحلية على مستوى مديريات الصحة في مختلف مناطق ومحافظات اململكة العربية 

 ب شة، الباحة، جازان، ات،القري الجوف، القنفذة، جدة، حفر الباطن، االحساء، الدمام، القصيم،السعودية )

استكمال أعمال املركز الوطني  املكرمة،مركز احتياطي بمكة  بالرياض،مركز التميز السعودي في طب الكوارث 

 لألزمات والكوارث باملدينة الرقمية بالرياض(

 : وصف الخدمات املطلوبة 

ناطق ومحافظات اململكة العربية مختلف مإنشاء مجموعة من املراكز املحلية على مستوى مديريات الصحة في 

ويتضمن إنشاء املراكز املذكورة اعاله اإلعداد الهندس ي وتجهيزها بما يتوافق مع املعايير العاملية املعمول ، السعودية

ركز املتنص به في  تمالذي  WebEOC بها بهذا الشأن باإلضافة إلى توفير لكل مركز مستحدث نظام إدارة األزمات

 من املراكز على مستوى املناطق وذلك واملجموعة األولى الرياض مدينة في الصحية األزمات والكوارثدارة إل الوطني 

تقديم خدمات التكامل والربط البيني للمراكز باإلضافة إلى كمنصة أساسية إلدارة األزمات والكوارث الصحية 

 .املعرفة والدعم والتشغيل الجديدة مع املركز الوطني في الرياض باإلضافة إلى خدمات التدريب ونقل

 : عاملشرو   الهدف من

العمليات املتعلقة بحاالت الطوارئ وإدارة الكوارث وإدخال تحس نات جوهرية على  تطوير يهدف املشروع إلى

صحاب املصلحة، مع تعزيز أنشطة الخدمات املقدمة بين اإلدارات املعنية بالوزارة، وشركاء االستجابة من
ت
التأهب  أ

  واالستجابة والتعافي. وفي إطار الخطة اإلستراتيجية لوزارة الصحة والتخطيط

حيث جميع مناطق اململكة  كز إلدارة األزمات والكوارث على املستوى الوطني في وزارة الصحة فياإنشاء مر من خالل 

 .سيكون املنصة الرئ سية إلدارة األزمات والكوارث الصحية على املستوى الوطني
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إلى توسعة منظومة إدارة األزمات والكوارث الصحية في مختلف مناطق اململكة لتشمل إضافة وإنشاء وتتطلع الوزارة 

مراكز محلية تستجيب لحاالت األزمات والكوارث الصحية بناء على األدوار والعمليات ذات العالقة واملحددة في خطة 

 .اإلستجابة للطوارئ الصحية املعمول بها في الوزارة

 :روعنطاق عمل املش

ة في املناطق املختلفة، ويأتي ياملنافسة إنشاء مجموعة من املراكز املحلية على مستوى املديريات الصحنطاق عمل 

وضعتها الوزارة. واملناطق املستهدفة في أولويات ضمن ثانية تحديد تلك املناطق املشمولة في الكراسة كمجموعة 

 :هيالكراسة 

 القصيم 

 الدمام 

 األحساء 

 حفر الباطن 

 جدة 

 القنفذة 

 الجوف 

 القريات 

 جازان 

 الباحة 

 ب شة 

 ) مركز التميز السعودي في طب الكوارث ) الرياض 

 )مركز احتياطي للحج والعمرة )مكة املكرمة 

 استكمال أعمال املركز اوطني إلدارة األزمات والكوارث في ملدية الرقمية بالرياض 
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ي وتجهيزها بما يتوافق مع املعايير العاملية املعمول بها بهذا ويتضححححححححححمن إنشححححححححححاء املراكز املذكورة اعاله اإلعداد الهندسحححححححححح 

الشححححححححححححححأن بحاإلضححححححححححححححافحة إلى توفير لكحل مركز مسحححححححححححححتححدث نظحام إدارة األزمحات الحذي يتم تنصححححححححححححح بحه في مركز إدارة األزمحات 

ل والكوارث واإلزمات الوطني في الرياض كمنصحححححة أسحححححاسحححححية إلدارة األزمات والكوارث الصححححححية وتقديم خدمات التكام

والربط البيني للمراكز الجححديححدة مع املركز الوطني في الريححاض بححاإلضححححححححححححححافححة إلى خححدمححات التححدريححب نقححل املعرفححة والححدعم 

 الرياض كما يتضمن نطاق عمل املشروع تصميم وإنشاء وتجهيز مركز التميز السعودي لطب الكوارث في والتشغيل.

 م 950بمساحة التزيد عن 

 م 100  حج والعمرة )مكة املكرمة( بمساحة ال تزيد عنمركز احتياطي للإنشاء وتجهيز و 

يتطلب تنفيذ نطاق عمل املشححروع التعاون التام والتنسححيق بين الجهة املنفذة للمشححروع وفريق عمل الوزارة الصحححة 

من موظفين ومسححححححتشححححححارين وأصحححححححاب املصححححححلحة خالل جميع مراحل املشححححححروع،خاصححححححة أن املشححححححروع سححححححيعمل بموازاة 

 العالقة. مشاريع أخرى ذات

الكراسححححة تسححححتعرض املهام والخدمات التقنية املطلوبة من اإلسححححتشححححاري باإلضححححافة إلى املواصححححفات الهندسححححية والفنية 

  للتجهيزات.

 :ليةع املهمات واملهمات الفرعية التايتضمن نطاق عمل املشرو 

 مواءمة النماذج الهندسية والداخلية للمراكز املستهدفة 

 واألعمال الكهربائية وامليكانيكية ملراكز إدارة األزمات وتجهيزها تنفيذ التشطيبات الداخلية 

o ( متر مربع الخاص 450مركز إدارة األزمات والكوارث نموذج مساحة )الدمام 

o ( متر مربع250مركز إدارة األزمات والكوارث نموذج مساحة ) للمراكز املتبقية 

o  املكرمة()مكة  ( متر مربع100مساحة )احتياطي للحج والعمرة مركز 

  نشر نظام ادارة األزمات والكوارث في املراكز املستحدثة وضمان إستمرارية عمل املراكز كمنظومة

 متكاملة
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  تحديد متطلبات التكامل معالشبكة السحابية لوزارة الصحة الستضافة األنظمة ذات الصلة واكمال

 عمليات الربط حسب سياسة وزارة الصحة بهذا الصدد.

 تشغيلية الداعمةطط التفعيل الخعدد و إ  

  طب الكوارثاملركز السعودي للتميز واألبحاث في إنشاء وتجهيز 

 التدريب ونقل املعرفة 

 وثائق التركيب والتثبيت ودالئل اإلستخدام 

 دعم املستخدم 

 الضمان والصيانة 

 
 .(RFPكراسة شروط ومواصفات )(  1)عدد مالحظة: سيتم طرح 
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 مللحق الثالثا

 تاملتطلبا

 
  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

 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
ت
 وفقا

ت
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 (.ول )شهادة السعودة/ نطاقاتاملفعشهادة 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

 .دنىالسنتين األخيرتين كحد أفي  املتقدممليزانية من مراجع خارجي القوائم املالية املصدقة  -10

 )إن تطلب ذلك(  شهادة تصنيف املقاولين -11

  شهادة تصنيف مقدمي خدمات املدن )إن تطلب ذلك( -12

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

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

  لنموذج املرفقحسب اذكر 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 املرفق.سنوات السابقة  ثالثلنوع العقد املذكور خالل ال همشاب أربع مشاريعيقل عن ال  ذكر ما 

 حسب النموذج املرفق.كر املشاريع الحالية والتي س تم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع ذ 

  حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 .ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول  

  حسن أداء. شهادات أربعإرفاق ما اليقل عن 
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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

  كترونياملوقع االل  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأس س

 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 

 قاول توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها امل -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةال سنوات ثالثخالل المن قبل املقاول منفذة  أربع مشاريععن ما ال يقل اذكر تفاصيل  -2

 حسب الجدول التالي:

 األول املشروع  الوصف الرقم

  سم املشروعأ 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  قدمدة الع 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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 الثانياملشروع  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  عالجهة املالكة للمشرو  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

 الثالثاملشروع  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  وعمكونات املشر  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
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 رابعالاملشروع  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  قع املشروع مو  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
 

  ات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(.ترفق املستند ملحوظة:

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1
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 حالشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 سب الجدول التالي:قائمة حاليا

 املشروع األول  لوصفا 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

  سؤول عن املشروع بريد إلكتروني امل 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

  روع أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم
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  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

  للتواصل مع املسؤول عن املشروع  أرقام 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

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

 

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 ول حسب الجدول التالي:وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقا

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 اتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:
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 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  يحة(النطاق )أعداد صح

 أكبر من أقل من %

 %70 القدرات الفنية واإلدارية -أ

 %50 الخبرات السابقة

 %30 10 4 عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل 1

خالل الثالث املشابهة عدد املشاريع املنفذة  2

 سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
4 7 40% 

سنوات إجمالي قيمة املشاريع خالل الثالث  3

 األخيرة في مجال طلب التأهيل
200,000,000 500,000,000 30% 

 %40  االلتزامات التعاقدية القائمة 

 %50 3 1 عدد املشاريع القائمة  4

 %50 200,000,000 100,000,000 قيمة املشاريع القائمة  5

 %10 املوارد البشرية

 %40 1,000 300 عدد املوظفين 6

 %60 %50 %30 عودييننسبة املوظفين الس 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

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

 قديمتعليمات الت

 كافية لعدم التأهل: لإلخالتباعها،ااالرجاء قراءة التعليمات و 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

ل البيانات املطلوبة سببا يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعدم ملء كام .3

 .في عدم التأهل

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



  

 وتجهيز مراكز إدارة الكوارث واألزمات الصحية في املناطق واملحافظات )املجموعة الثانية(إعداد كراسة تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع 

  (22من  22صفحة )

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

 .خالل ثالثة أيام عمل، على أن يتم الرد عليكم م20/7/2220

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

 .مساءً  الثالثةالساعة  م،27/7/2220

 .دون غيرهافي املنصة  املعتمدةالتقييم  عاييرس تم القبول واالستبعاد للمتقدمين لعملية التأهيل وفق م .7

 -اإلعالن عن النتائل:  .8
 .ومنصة اعتماد w.moh.gov.saww رسميالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة س تم اإلعال  .1

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

 
 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ج

ل املراد املشاركة . ومن ثم إختيار عملية التأهيعبر 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 
ت
 .وإرسال ملف التأهيل مكتمال

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

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

 :التاليعلى البريد االلكتروني   منصة اعتماد

(sa .etimad@ecare) 

 


