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إ

إاململكة العربية السعودية

إوزارة الصحة

إمكتب تحقيق الرؤية

إ

إ

 

إمشروعلتأهيل املقاولين للمشاركة في دعوة عامة 

  ضمن مبادرة "االت الطبيةحالوطني املوحد لإلإنظام ال"

إحاالت الطبيةالإاملركز السعودي للمواعيد وإ

إ

إ

إ

إم21/11/2018التاريخ: 

إ
إ
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 مشروع "النظام الوطني املوحد لإلحاالت الطبية"للمشاركة في  قاوليناملتأهيل ل عامة دعوة

إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق  بمكتب تحقيق الرؤيةتدعوكم وزارة الصحة ممثلة 

 لدعوتكم لتقديم عروإ
ً
ضمن ، "النظام الوطني املوحد لإلحاالت الطبية"شروع ضكم في متمهيدا

إأهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.

التي سيتم طرحها  شاريعاملقاولين واملشاركة في املفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل 

إ.كراسةامللحق الثالث من هذه ال( في املرجو إتباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات الحقا،

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ  
ً
املرجو قراءة هذا العالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا

إالتسليم النهائي.

 في  إن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو
ً
قبله يعد سببا

إعدم التأهل.

آخر موعد لرسال 

إالستفسارات

إم05/12/2018يوم األربعاء 

إمساءًإ 4الساعة 

إترسل إلى:

Mutairiab@moh.gov.saإ

إونسخة إلى:

Procurement-vro@moh.gov.saإ

لتقديم آخر موعد 

إملفات التأهيل

إم12/12/2018يوم األربعاء 

إمساءًإ 4الساعة 

إترسل إلى:

Mutairiab@moh.gov.saإ

إونسخة إلى:

Procurement-vro@moh.gov.saإ

إ

إامللحقات املرفقة:

 امللحق االول: ملحة عامة. -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

إامللحق الثالث: املتطلبات. -

mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
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إامللحق األولإ

 ملحة عامة

 

 4 2030 السعودية العربية اململكة رؤية عن نبذه

 5 الوطني التحولإ برنامج عن نبذة

 6 الطبية واالحاالت للمواعيد السعودي املركز مبادرة عن نبذة
إ

 

إ

إإ
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إ2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية لقد حبا هللا 

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

ـاء رؤية عنــد بنـ ململكةورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته ا

ألمة فمكانة اململكة في العالم الســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند ل. م2030

العربية والسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق 

إط القارات الثالث.استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لرب

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 

إالرؤية.

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

إلتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية.

إبرنامج التحول الوطني .1

إبرنامج خدمة ضيوف الرحمن .2

إبرنامج صندوق الستثمارات العامة .3

إبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

إبرنامج تطوير القطاع املالي .5

إبرنامج تحسين نمط الحياة .6

إلشركات الوطنيةبرنامج ريادة ا .7

إبرنامج الشراكات الستراتيجية .8

إبرنامج السكان .9

إبرنامج التخصيص .10

إبرنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

إبرنامج تحقيق التوازن املالي. .12
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إنبذة عن برنامج التحول الوطني

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

ات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل التحدي

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة 
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف تحقيقها. وَحدَّ

ة، بناًء على مستهدفات ُمحددَّإ 2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030العربية السعودية 

ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، 

تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

إجهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة. 24

إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة  ويهدف البرنامج

م 2016، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 2030العربية السعودية 

، والن
ً
ظر هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

إفي اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

ل الوطني في رفع وتيرة  بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
 والتزاما

التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات 

الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين 

الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، 

 واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.
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 الطبيةعودي للمواعيد واالحاالت نبذة عن مبادرة املركز الس

تهدف هذه املبادرة الى تحسين الوصول الى الخدمة الطبية عبر ادارة حركة الحاالت وإجراءات 

حجز املواعيد لجميع املرض ى املحولين بين املنشآت الصحية داخل وخارج اململكة وفي الوقت 

 للمعايير 
ً
نشئات ويشمل نطاق العمل الوصول الى نظام تكون فيه امل االكلينيكية،املناسب وفقا

إاملريض.الصحية والعاملين فيها مسؤولين عن ضمان تحقيق احالة عالية املعايير متمركزة على 

إالى:ستؤدي هذه املبادرة 

 إبيق املعايير املبنية على الدليل.حوكمة االحاالت الطبية وتبسيط اجراءاتها وتط

  إالتواصل.توحيد جهود الجهات املختصة وتحسين آليات

 إاألعمال والهدر املالي. دواجية فيمنع االزإ

  رفع قدرات وكفاءة املستشفيات في عملية تقديم خدمة االحالة بما يضمن تفعيلها بطريقة

لحظية معتمدة على معلومات حقيقية وشفافة لقدرات املستشفيات املعالجة مما يساهم 

 للحاالت الحرجة واملعقدة ورفع معدل دوران
ً
 في تحقيق اوقات انتظار مقبولة وخصوصا

٪ من طلبات االحالة االستشارية تم فيها 55) 2020االسرة والوصول للمستهدف بنهاية 

إأسابيع(. 4معاينة املريض من قبل االستشاري املتخصص خالل 
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 امللحق الثاني

إنبذه عن الخدمة املطلوبة

 8 العقد عنوان

 8 العقد لبداية املستهدف التاريخ

 8 العقد مدة

 8 العمل موقع

 8 املطلوبة الخدمات وصف
 8                                                               ألعمالتحديات ا

 9                                                      نبذة عن الوضح الحالي

 10                                        األنظمة االلكترونية املستخدمة

إمسارات العمل 

 11         وحداالحاالت الطبية املاملسار األول: مستودع بيانات 

 11                                                      اهداف املسارإ

 11      املسار الثاني: النظام الوطني املوحد لإلحاالت الطبية

 11                                                      اهداف املسارإ

 12                           نبذة اجراءات التحويل الطبي

 13 امثلة سياسات وقواعد العمل

إ

إإ
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إعنوان العقد

، وسيتم طرح هذه إلحاالت الطبيةالنظام الوطني املوحد ل وتطبيق تطويرإتنفيذ وتجهيز اعمال 

يشمل نطاق العمل تنفيذ وتجهيز اعمال تطوير انظمة تقنيات املعلومات  .ل املشروعاألعمال من خال

مبادرة "املركز السعودي للمواعيد واالحاالت  إدارة الحاالت الطبية الداخلية والخارجية ضمن

إ" داخل وخارج اململكة.الطبية

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

إم1/2/2019

إمدة العقد

إر من تاريخ بداية العقد.وإ( شه9( أشهر إلى )5من )ملراحل املشروع املطلوبة ستترواح مدة التنفيذ 

إموقع العمل

جة مثل الرياض في مركز االحاالت الطبية بالضافة الى مواقع اخرى حسب الحاسيتم التنفيذ في 

تحديد  )سيتموبعض املستشفيات الرئيسة والهيئة العامةزارة الرئيس واملديرية الصحية موقع الوإ

إ.(املستهدفة بعد عملية التأهيل الجهات

إاملطلوبة اتوصف الخدم

إتحديات األعمال

من خالل بيئة التحول الرقمي في املركز نتوقع املزيد من الخيارات للتواصل مع الجهات املختلفة 

أصبحت تقنية خدمة العمالء التطور التقني  من خاللبمرور الوقت وإوتقديم الخدمات لهم بسرعة. 

منصات توفر بد ان يتم تطوير أدوات واليات املركز لتتماش ى مع هذا التطور حيث  أكثر تعقيًدا والإ

إقنوات اتصال ونقاط اتصال جديدة.الخادمات 

إتسعى إدارة املركز لتحقيق أهدافها من خالل )للمثال وليس للحصر(:

 إرفع األداء وسرعة الحصول على البيانات وخاصة اآلنية

  واالعمال من خالل اتفاقيات مستوى الخدمات مع الجهات املعنية متابعة األداء 

 توحيد قواعد البيانات املتعلقة بالحاالت الطبية 

 القراراتصناعة بناء قاعدة بيانات املعرفة ملساعدة الوزارة على وضع االستراتيجيات وإ 

 صالحيات التوحيد منصة االعمال بحيث تحتوي على السياسات وقواعد العمل والجراءات وإ

 على مستوى اململكة 
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  والرسائل  اليميلمثل الخدمات،  من خالل منصةاستخدام قنوات التواصل املختلفة

 النصية والهاتف والتواصل النص ي الحي.

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

 تدخل تقني.

  توفر الرقابة والتدقيق االلي في الجراءات 

  توفير التقارير على عدة مستويات مثل التحليلية والتشغيلية 

إنبذة عن الوضح الحالي

يستخدم مركز االحاالت الطبية ألداء اعماله عدة أنظمة متخصصة في مجال مختلفة من أنواع 

اليا )أي غير ورقية(. تم بناء وتطوير  ومراحل الحاالت الطبية، معظم إجراءات االحاالت التي تتم

معظم األنظمة من خالل الدارة العامة لتقنية املعلومات في الوزارة وكان ذلك على مرحل مختلفة 

من حيث الوقت وتغطية االحتياجات. يسعى املركز من خالل طرح هذه املنافسة لتوحيد وتكامل 

خدمات املتعلقة بالحاالت الطبية بالشكل األنظمة بشكل تام لتسهيل إجراءات العمل لتقديم ال

إاألمثل.

إ
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إ

إاألنظمة االلكترونية املستخدمة

 

لدارة االحاالت الطبية داخل اململكة، على مستوى املستشفيات واملديريات إاحالتي

إوزارة الصحة ومستشفيات القطاعات األخرى.

إلدارة االحاالت الطبية خارج اململكة.إعالجي

طلبات صرف أوامر االركاب واملصاريف النثرية للمرض ى املحالين للعالج ملعالجة إعنايتي

إفي خارج اململكة.

إدارة االسرة الطبية في مستشفيات وزارة الصحة على مستوى اململكة، إاالسرة

إتفاصيل حركات استخدام االسرة باختالف أنواعها. 

ى مستوى اململكة، لدارة طلبات املواعيد للمرض ى في مستشفيات الوزارة علإموعد

ويتوفر تطبيق على األجهزة الذكية للمرض ى لتسهيل استالت والتعامل مع 

إالطلبات.

لتنسيق االحاالت الطبية داخل موظفي املستشفى، ويرتبط الكترونيا مع نظام إتنسيق

 5احالتي. يستخدم في عدد محدود من املستشفيات في منطقة الرياض )حاليا 

إمستشفيات(. 

ملف 

إشفياتاملست

تفاصيل تسجيل املستشفيات املرخصة، بالضافة البيانات الخاصة بالقدرات 

الطبية املتوفرة من حيث الوحدات الطبية والتخصصات، مثل عدد االسرة 

بأنواعها، الوحدات الطبية )جراحة عامة، قلب، كلى، ...( بالضافة الى السعة 

إاملتوقعة للخدمات الطبية في املستشفى.

االتصاالت الدارية داخل الوزارة، حاليا النظام غير مرتبط باألنظمة نظام إسهل

إالخاصة بمعالجة االحاالت الطبية

ترتبط او جاري العمل لربط األنظمة مع األنظمة اللكترونية داخل الوزارة، إأنظمة اخرىإ

إمثل أنظمة معالجة شكاوى املرض ى، برامج التواصل االجتماعي، ....
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إمسارات العمل:

إوحداالحاالت الطبية املمستودع بيانات  املسار األولإ

إذلك من خالل اليات تزامن بين مستودع البيانات وقواعد بيانات األنظمة املستخدمة في املركز. 

إ اهداف املسارإ

 جمع البيانات املتعلقة باملرض ى املحالين وتفاصيل الحالة وجميع البيانات املرتبطة 

  التكرار والشوائب ان  وخالية مناعتماد مستودع البيانات كمرجع أساس ي لبيانات موثوقة

 وجدت من مكان موحد

 إمكانية استخدام أدوات ذكاء االعمال لتحليل البيانات (Business Intelligence) 

  لتسهيل مرحلة تطبيق نظام االحاالت املوحد في املديريات وامللحقيات بشكل موازي، لتقليل

اع خدمات الحالة والتحول التدريجي للنظام الجديد. لخطورة وحساسية طمخاطر انق

األنظمة على حاالت املرض ى الصحية ال يمكن اجراء التحول للنظام الجديد مرة واحدة ال بد 

 من تشغيل النظامين )القديم والجديد معا( لفترة انتقالية.

 الطبية املسار الثاني: النظام الوطني املوحد لإلحاالت

الطبية عبر  اتتحسين وصول الخدموذلك ل تطوير وتطبيق النظام الوطني املوحد لإلحاالت الطبية

ادارة حركة الحاالت وإجراءات حجز املواعيد لجميع املرض ى املحولين بين املنشآت الصحية داخل 

 للمعايير االكلينيكية، 
ً
الة عالية املعايير ضمان تحقيق احلوخارج اململكة وفي الوقت املناسب وفقا

إ.متمركزة على املريض

إاهداف املسار

لوصول ألعلى مستوى أداء وفق املعايير الدولية لدارة االحاالت ليطمح املركز من خالل مسار التطوير 

إ.الطبية على جميع املستويات

إوكمثال على األهداف املرجوة:

  بناء نظام وطني موحد لإلحاالت الطبية 

  اعتماد منصة خدمات( الكترونية ملعالجة حالة املرض ى الطبيةCase Management تغطي )

 جميع املراحل، من اهم مواصفات املنصة: 

o سهولة االستخدام من قبل املوظفين واملرض ى 
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o  عدم الحاجة ملتخصصين في تقنية املعلومات لتحديث التغيرات في االعمال في املنصة 

o ىباملرض  تمكن املنصة من انشاء خدمات الكترونية خاصة 

o توفر إمكانية إدارة السياسات والجراءات بإصدارات متعددة 

o توفر إمكانية الترابط مع األنظمة أخرى مثل أنظمة املستشفيات 

o إمكانية التنبيه والتصعيد بناء على السياسات للمعنين من خالل قنوات متعددة 

o إمكانية الربط مع وسائط التواصل االجتماعي 

 الجهات املعنية بالحاالت الطبية وخاصة املريض رفع مستوى التواصل بين 

 الحفاظ على مستوى الخصوصية والسرية لبيانات املرض ى 

إنبذة اجراءات التحويل الطبي

اكلينيكية، وغالبا ما يكون مسار يتم إدارة حركة االحاالت الطبية من خالل ضوابط نظامية ومعايير 

تتمحور جميع السياسات واالعمال  الخاصة باملريض.الحالة الطبية متشابه مع مراعاة االحتياجات 

وقواعد العمل حول تنفيذ طلبات االحاالت الطبية بطريقة احترافية وفقا للمعايير الطبية وذلك 

إبأسرع وقت ممكن حسب حالة املريض.بتوفير الخدمات املطلوبة 

إفيما يلي رسم توضيحي للمراحل األساسية لإلحاالت الطبية:

إ
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إسياسات وقواعد العمل امثلة 

إفيما يلي امثلة على سياسات وقواعد العمل التي تحكم تنفيذ الجراءات واألداء:

 إنوع الحالة

 إأهلية العالج

 إتحديد وجهة الحالة

 إالنفقات النثرية واملعونات للمرض ى

  معالجة طلبات تعويضات نفقات

إالعالج للمرض ى

 الج من معالجة مطالبات نفقات الع

إاملستشفيات

 إالنقل واالخالء الطبي

 إقوائم االنتظار

 إتحديد املواعيد

 إاعمال امللحقيات

 إالتحويل للقطاع الخاص

  لقطاع الخاص لالحالة الذاتية

إ(الحاالت الطارئة)

 إالحالة بين داخل وخارج املنطقة

 إالحالة بين داخل وخارج اململكة

  الحالة بين داخل وخارج مستشفيات

إالوزارة

 إاالحاالت العكسية

 إقياس مستوى الرضا للمرض ى

 إاعمال اللجان االستشارية

 إاعمال الهيئة العليا

 إاألوامر امللكية للعالج

 إتوفير االدوية واألجهزة التعويضية

  متابعة مهام واعمال شركات التدقيق

إالطبي واملالي

  متابعة األداء التفاقيات مستوى

 الخدمات

 صيالتشخالتعامل مع حالة املريض من حيث الطبية العاملية فيما يخص املمارسات بالضافة ملعايير 

والعالج. وكذلك توفر رسائل التنبيه والتصعيد للتأكيد على حصول املريض على  والجراءات الطبية

إالخدمات في الوقت املناسب.
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إامللحق الثالث

 املتطلبات

 15 املطلوبة املستندات

 15 . املستندات القانونية1

 16 . املستندات الفنية والخبرات السابقة2

 17 املرفقة النماذج

 17 نموذج معلومات عن املقاولإ

 18 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 20 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 21 الكادر الداريإ -نموذج الخبرات 

 21 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 22 التأهيل ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

 23 التسليم تعليمات
إ

إ

إإ
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إاملستندات املطلوبة

 املستندات القانونية. 1

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. 1-1

إشهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. 2-1

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. 3-1

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. 4-1

 لنظام االستثمار  5-1
ً
 وفقا

ً
رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 فعول.األجنبي سارية امل

شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  6-1

 املفعول )شهادة السعودة/ نطاقات(.

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة 7-1

)إن تطلب  صورة شهادة االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين 8-1

 .ذلك(

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 9-1

 املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات األخيرة.القوائم  10-1

يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث 

إتعليمات التسليم.

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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 املستندات الفنية والخبرات السابقة. 2

 ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق. 1-2

 ( على أن يحتوي على:Company Profileملف الشركة ) 2-2

 التنظيم الداخلي والهيكل التنظيمي. 2-2-1

 عدد املوظفين. 2-2-2

إمكاتب املقاول.عدد فروع وإ 2-2-3

ال يقل عن ثالث مشاريع مشابهة لنوع العقد املذكور خالل  ذكر ما 3-2

 الخمس سنوات السابقة حسب النموذج املرفق.

م تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع ذكر املشاريع الحالية والتي سيت 4-2

 حسب النموذج املرفق.

ذكر خبرات الجهاز الفني والداري التابع للمقاول حسب النموذج  5-2

 املرفق.

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. 6-2

 ذكر مصادر تمويل املقاول. 7-2

 إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء. 8-2

إ

إإ
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إالنماذج املرفقة

إمعلومات عن املقاولإ نموذج

إاملقاولإ -1

إ رأس مال املقاولإ إاملقاول )شركة/ مؤسسة(اسم 

إإتاريخه إرقم السجل التجاريإ

إ املنصبإ اسم الشخص املسئول:

إالعنوان -2

إ الشارعإ املدينة

إ الرمز البريديإ ص.ب

إ فاكسإ :هاتف

إ املوقع االلكترونيإ :البريد اللكتروني

إ إ :سنة التأسيس

إملكية الشركة -3

إنسبة امللكيةإالجنسية املالك / الشركاء

إإإ

إإإ

إإإ

إمعلومات ممثل الشركة -4

إإاالسم

إإاملسمى الوظيفي

إاملتنقلإالثابتإالهاتف

إإالبريد اللكتروني

إإ
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إاملشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

إتوضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاولإ -1

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس سنوات األخيرة  -2

إحسب الجدول التالي:

إاملشروع األولإ الوصفإالرقم

إإاسم املشروعإ1

إإموقع املشروع إ2

إإمكونات املشروعإ3

إإالجهة املالكة للمشروعإ4

إ قيمة العقدإ5

إ مدة العقدإ6

إ  تاريخ البدايةإ7

إ االنتهاءتاريخ إ8

إ املسؤول عن املشروع  اسمإ9

إإ أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعإ10

إإبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع إ11
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إاملشروع الثاني الوصفإالرقم

إإاسم املشروعإ1

إإموقع املشروع إ2

إإمكونات املشروعإ3

إإالجهة املالكة للمشروعإ4

إ قيمة العقدإ5

إ مدة العقدإ6

إ  تاريخ البدايةإ7

إ االنتهاءتاريخ إ8

إ املسؤول عن املشروع  اسمإ9

إإ أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعإ10

إإبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع إ11

إاملشروع الثالث الوصفإالرقم

إإاسم املشروعإ1

إإموقع املشروع إ2

إإمكونات املشروعإ3

إإللمشروعالجهة املالكة إ4

إ قيمة العقدإ5

إ مدة العقدإ6

إ  تاريخ البدايةإ7

إ االنتهاءتاريخ إ8

إ املسؤول عن املشروع  اسمإ9

إإ أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعإ10

إإبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع إ11

قود ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور الع ملحوظة:

  .والتعميدات وشهادات النجاز(
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إاملشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

إتوضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاولإ -1

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إحسب الجدول التالي:املشروع الحالي اذكر تفاصيل  -2

إاملشروع الوصفإالرقم

إإاسم املشروعإ1

إإموقع املشروع إ2

إإمكونات املشروعإ3

إإالجهة املالكة للمشروعإ4

إ قيمة العقدإ5

إ مدة العقدإ6

إ تاريخ البداية إ7

إ تاريخ االنتهاءإ8

إ اسم املسؤول عن املشروع إ9

إإأرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع إ10

إإبريد إلكتروني املسؤول عن املشروع إ11

ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود  ملحوظة:

إوالتعميدات وشهادات النجاز(.
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إالكادر الداريإ -نموذج الخبرات 

إوضح خبرات الكادر الداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

إالوظيفةإاالسمإالرقم
التخصص / مجال 

إالخبرة
إمدة الخبرة

إإإإإ1

إإإإإ2

إإإإإ3

إإإإإ4

إإإإإ5

إإإإإ6

إإإإإ7

إاتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:

إ

إالكادر الفني -نموذج الخبرات 

إالتابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

إالوظيفةإاالسمإالرقم
التخصص / مجال 

إالخبرة
إمدة الخبرة

إإإإإ1

إإإإإ2

إإإإإ3

إإإإإ4

إإإإإ5

إإإإإ6

إإإإإ7

إترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:
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إمعايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

 

إلتأهيل معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات ا

إوصف املعيارإاملعيارإم

إاملستندات القانونيةإ1
ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق املقدمة من الشركات طالبة التأهيل املوضحة 

إفي فقرة املستندات املطلوبة في كراسة التأهيل 

إالكادر الداريإإ2
ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة الداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم العمليات 

إووجود إدارات مختصة بالتحكم بالجودة 

إالكادر الفنيإ3

ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية التي ستعمل في 

ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق  املشروع وتقيمها من حيث مستوى مؤهالت الفريق ومدى

إعمل املشروع.

إالخبرة الفنيةإ4

ستقوم اللجنة باستعراض ثالثة مشاريع على األقل مشابهة لنطاق عمل املشروع خالل 

الخمس سنوات السابقة يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق 

إاملشاريع.شهادات حسن أداء( بالضافة إلى قيمة هذه 

إ5
القوائم املالية والتزامات 

إاملقاول خالل مدة تنفيذ العقد

ستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية لثالث السنوات األخيرة لطالب التأهيل وحجم 

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

تنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته الوفاء بالتزاماته خالل مدة 

إخالل مدة تنفيذ العقد.

إ

 



  

ت حاالإدرة املركز السعودي للمواعيد والإضمن مبا الطبية" لإلحاالتدعوة عامة لتأهيل املقاولين للمشاركة في مشروع "النظام الوطني املوحد 

إالطبية.

 23من  23إ

إتعليمات التسليم

 كافية لعدم التأهل
ً
إ:الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها،الخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 .مساءًإ 4م الساعة 12/12/2018 املوافققبل موعد أقصاه يوم األربعاء يتم إرسال ملفات التأهيل  .1

 في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم إستالم أي ملفات ويعد املورد غير مؤهل. .2

ونســـــــــــــخة إلى:   Mutairiab@moh.gov.sa: يجب ارســـــــــــــال حميع ملفات التأهيل إلى البريد اللكتروني .3

vro@moh.gov.sa-Procurement  

 يجب تعبأة جميع املرفقات باللغتين العربية والنجليزية. .4

 إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم املورد لثبات دقة املعلومات. .5

املستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق  .6

 .البيانات املطلوبة سببا في عدم التأهل

 في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل. .7

 في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها إلى البريد اللكتروني التالي: .8

Mutairiab@moh.gov.sa إ

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة 

إخالل ثالث أيام عمل. على أن يتم الرد عليكم م 05/21/2018املوافق  األربعاء في موعد أقصاه يوم

إ. www.moh.gov.saسيتم العالن عن النتائج في موقع الجهة الرسمي 

سيتم إخطار املوردين الغير مؤهلين بأسباب إستبعادهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ العالن  .9

هم بالتواصل من خالل عن النتائج أو يمكن للمقاولين الغير مؤهلين الستفسار عن أسباب عدم تأهل

إالبريد اللكتروني السابق ذكره.

إ
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