
    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  1)صفحة 

 

 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

 " وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤيةتشغيل  "

 

 

 م21/01/2019: التاريخ
 

 



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  2)صفحة 

 "وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤيةمشروع "تشغيل للمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

املسبق  شركاتشاركة في برنامج تأهيل الإلى امل بمكتب تحقيق الرؤيةدعوكم وزارة الصحة ممثلة ت

 لدعوتكم لتقديم عرو 
ً
، "تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤيةشروع "ضكم في متمهيدا

 ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.

 سيتم طرحه ملشروع الذيواملشاركة في ا شركاتالاركة في برنامج تأهيل في حال رغبتكم في املش

 .وثيقة( في امللحق الثالث من هذه التباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلباتااملرجو  الحقا،

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ  كما نآمل
ً
قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا

 التسليم النهائي.

 في  ستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أواإن القصور وعدم 
ً
قبله يعد سببا

 عدم التأهل.
 

 

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 يوم الخميس

 م31/01/2019املوافق 

 مساءً  4الساعة 

 ترسل إلى:

Mutairiab@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى:

Procurement-vro@moh.gov.sa 

لتقديم آخر موعد 

 ملفات التأهيل

 الخميسيوم 

 م07/02/2019املوافق 

 مساءً  4الساعة 

 ترسل إلى:

Mutairiab@moh.gov.sa 

 ونسخة إلى:

Procurement-vro@moh.gov.sa 
 

 

 امللحقات املرفقة:

 امللحق االول: ملحة عامة. -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 امللحق الثالث: املتطلبات. -
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 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  3)صفحة 

 امللحق األول 

 ملحة عامة

 

  2030 السعودية العربية اململكة رؤية عن نبذه

  2020 الوطني التحول  برنامج عن نبذة

  الصحية الرعاية ملرافق املؤسس ي التحول  مبادرة عن نبذة

 
 

 

  



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  4)صفحة 

 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية 

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

نــد بنــاء رؤية عململكة ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته ا

مة ا الريــادي كعمــق وسند لل فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــ. 2030

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

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

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

املحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه 

 الرؤية.

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

 لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية.

 وطنيبرنامج التحول ال .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .2

 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة .3

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

 برنامج تطوير القطاع املالي .5

 برنامج تحسين نمط الحياة .6

 برنامج ريادة الشركات الوطنية .7

 برنامج الشراكات اإلستراتيجية .8

 برنامج اإلسكان .9

 برنامج التخصيص .10

 عزيز الشخصية الوطنيةبرنامج ت .11

 برنامج تحقيق التوازن املالي. .12



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  5)صفحة 

 2020 نبذة عن برنامج التحول الوطني

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

يل التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سب

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

ة،  م2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030العربية السعودية  بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.
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 (20من  6)صفحة 

 التحول املؤسس ي ملرافق الرعاية الصحية نبذة عن مبادرة

ل
ّ
 لرعايةا اتمنظم من مجموعة خالل من لصحيةا الرعاية خدمات تقديمب 2030 عامل رؤيتنا تتمث

 خدمات تقديم عن مسؤولة نهام منظمة كل تكون و  مستقل. شكلب شغيلهات تمي لتيا املتكاملة

 وخاضعة محددة مالية مبالغب صحية( )تجمعات لسكانا من حددم لعدد متكاملةو  املةش صحية

 محددة. مؤشرات على بناء للمساءلة

 جتمعينم الرعاية قدمو م يهاف خضعي والتي املتكاملة(، لرعايةا )منظمات إلى لوصول ل اختيارنا ولعل

 حددة،م جغرافية تغطية نطاق منض سكانية فئةل النتائج نم جموعةم حقيقت نع للمساءلة

 بين ومقارنتها ياسها،ق يمكن صحية مؤشرات لىع بناءً  حددة(م مالية مبالغ) ليهاع تفقم وبتكلفة

 لنتائج.ا سلم لىع وقعهم سبح ممنه لكل الدفع تمي حيث املشابهة؛ لخدماتا مقدمي مختلف

 والكشف ألوليةا الصحية والرعاية الوقائي، لطبا على لتركيز ا إلى لخدمةا قدمم يدفعس ام وهذا

 ينحصر  الذي النشاط على قومي نظام من االنتقال لىإ سيؤدي مام السارية، ير غ ألمراضا نع املبكر 

 الخدمة. من توقعةامل النتائج تحكمه خر آ إلى الخدمة تقديمب االهتمام في

 إلى ونقلها الصحة زارةو  من الصحية الخدمات قديمت فصل لىإ هدفي ملؤسس يا لتحول ا إنف وبهذا

 والكفاءة لجودةا أسس على بينها يماف وتتنافس ستقلم بشكل شغيلهات تمي كوميةح شركات

 عن لةلمساءل وتخضع وبكفاءة متكامل بشكل عملت - حيةص تجمعات ملهاع إطار  - واإلنتاجية

  محددة. جغرافية منطقة يف السكان إلى لصحيةا الخدمات تقديم

  لتالية:ا املتوقعة النتائج لىإ سيؤّدي مما

 .تحسين كفاءة وفعالية مرافق وخدمات القطاع الصحية 

 .تحسين تكامل واستمرارية الرعاية الصحية املقدمة 

 .الوصول للرعاية الصحية لكافة الفئات السكانية املختلفة 

 تقاللية وسرعة اتخاذ القرارات املناسبة.اس 

 .تطوير القوى العاملة الوطنية لتواكب االحتياجات والتحديات املستقبلية 

 تطوير الخدمات ومرافق الرعاية الصحية لتلبي احتياجات وتطلعات املواطنين. 



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  7)صفحة 

 امللحق الثاني

 نبذه عن الخدمة املطلوبة

  العقد عنوان

  العقد لبداية املستهدف التاريخ

  العقد مدة

  العمل موقع

  املطلوبة الخدمات وصف

                                                                                                      
 

  



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  8)صفحة 

 عنوان العقد

 مشروع تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

 م2019

 مدة العقد

 سنتين من تاريخ بداية العقد

 موقع العمل

 الرياض

 :ةاملطلوب اتوصف الخدم

بتشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق  الخاص للدعم متطلبات يتمحور هذا العمل على عدة

ويجب على املتنافسين قراءة وفهم املتطلبات والتي سيتم تقييم جودة العطاء بناًء على  الرؤية،

تي الو  الحلول والعروض املقترحة لكل متطلب أدناه، وعلى الشركة القيام بجميع االعمال املطلوبة

 على: تشمل

تحتها من مهام وهي )إرسال  العالقات الحكومية والتدريب والتطوير وما يندرجو  إدارة املوارد البشرية

وظفي مكتب وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق مل إعداد عقود العمل عروض العمل للمرشحين،

إعداد  ، التهماملتعاقد معهم بعقود سنوية وعائ للموظفين لطبيا صدار بطاقات تأمينإ الرؤية،

تمديد تأشيرات الخروج  الخروج والعودة مفردة / متعددة، تأشيرات إصدار تأشيرات العمل،

إدارة حجوزات وكالة السفر، إصدار  شركات أو مؤسسات، نقل كفالة املوظفين من والعودة،

دفع تكاليف  حدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية،و  طاقة عمل ملوظفيب لسفر،ا التذاكر

ورش  قامةإل ن وزارة الداخلية / استخراج تصريحم ممانعة عدم للموظفين خطاب دريبالت

   ذلك حسب األنظمة املتعبة ولوائح مكتب تحقيق الرؤية.و  املؤتمرات(و  العمل
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 (20من  9)صفحة 

 :الفريق املطلوب من الشركة توفيره

 (5مدير استشاري إدارة للبرنامج: )عدد  -1

 : نطاق العمل

املتعدد التخصصات وغيرهم من أصحاب املصلحة لتقديم خطط قيادة وتوجيه فريق املبادرة 

مج املبادرة وتحقيق النتائج االستراتيجية من خالل تبني أفضل املمارسات في القيادة وإدارة البرا

 .وبمثابة عضو رئيس ي في فريق القيادة واإلشراف والتحكم في املبادرة

  املتطلبات:

 من الخبرة على أقل تقديشهادة دكتوراه في اإلدارة الصحية )أو م
ً
ر ا يعادلها( مع اثني عشر عاما

 من الخبرة على أقل تقدير( منها أربعة سنوات في منصب 
ً
)أو املاجستير مع خمسة عشر عاما

 قيادي

 (16استشاري إدارة مشروع أول: )عدد  -2

 نطاق العمل:

فادة من أفضل تنفيذ املشاريع بكفاءة من خالل إدارة فرق انجاز متعددة التخصصات واالست 

 .أدوات إدارة املشاريع املمارسات واملنهجيات

 املتطلبات: 

شهادة املاجستير في إدارة الرعاية الصحية أو ادارة األعمال )أو ما يعادلها( مع ثمان سنوات من 

الخبرة على أقل تقدير )أو شهادة البكالوريوس مع عشرة سنوات خبره على أقل تقدير( مع سنتين 

 ل.في منصب مماث

 (27استشاري مشروع مشارك ثاني: )عدد  -3

 نطاق العمل:
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 (20من  10)صفحة 

املساهمة في إنجاح تنفيذ مشاريع التحول من خالل دعم تخطيط املشاريع والتنفيذ واملراقبة 

 .وإعداد التقارير، وغيرها من أنشطة إدارة املشروع

  املتطلبات:

أو ما يعادلها( مع خبرة خمس شهادة البكالوريوس في اإلدارة الرعاية الصحية أو إدارة األعمال )

 .سنوات على أقل تقدير

 (27خبير إدارة أول: )عدد  -4

 : نطاق العمل

 املساهمة في جمع املعلومات وتحليلها ودعم تنفيذ املشاريع واملراقبة وإعداد التقارير، وغيرها

 .املشروع تحت إشراف مدير املشروعمن أنشطة إدارة 

 : املتطلبات

 .إلدارة الرعاية الصحية أو إدارة األعمال )أو ما يعادلها(شهادة البكالوريوس في ا

 (10توفير مستشارين وأعمال استشارية حسب الطلب: )عدد  -5

خالل مدة املشروع قد يطرأ أعمال ومستلزمات أخرى يتوجب القيام بها من قبل مختصين 

واستشاريين لفترات تختلف على حسب املتطلب نفسه. لذلك ترغب مبادرة نموذج الرعاية 

الصحية بالحصول على خدمات استشارية من خالل فريق عمل من مختصين غير مقيمين في 

لقيام بأعمال استشارات تحت الطلب، وبحسب ما يتطلبه العمل مواقع العمل بمقر املبادرة ل

 ومتى ما دعت الحاجة لذلك.
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 (20من  11)صفحة 

 لحق الثالثامل

 املتطلبات

  املطلوبة املستندات

  . املستندات القانونية1

  . املستندات الفنية والخبرات السابقة2

  املرفقة النماذج

  نموذج معلومات عن املقاول 

  املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

  املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

  الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

  الكادر الفني -نموذج الخبرات 

  أهيلالت ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

  التسليم تعليمات
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 (20من  12)صفحة 

 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

 رية سارية املفعول.شهادة االشتراك في الغرفة التجا -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( راك بالهيئة السعودية للمهندسينصورة شهادة االشت -8

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 األخيرة. السنةالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

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

 ات الفنية والخبرات السابقةاملستند

 .حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول  -1

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

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب املقاول. .ت

 املوردين املعتمدين. .ث

 .حسب النموذج املرفقسنوات السابقة  ثالثاملذكور خالل ال هة لنوع العقدال يقل عن ثالث مشاريع مشاب ذكر ما -3

 .حسب النموذج املرفقذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع  -4

 .حسب النموذج املرفقذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول  -5

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. -6

 ذكر مصادر تمويل املقاول. -7

 إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء. -8



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  13)صفحة 

 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

  البريديالرمز   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

  



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  14)صفحة 

 شاريع السابقةامل -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -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

  شروعمكونات امل 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



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  15)صفحة 

 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

 الثالث املشروع 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

  شروع بريد إلكتروني املسؤول عن امل 11
 

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



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  16)صفحة 

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 سب الجدول التالي:ح 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

  شروع أرقام للتواصل مع املسؤول عن امل 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  17)صفحة 

 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

  م للتواصل مع املسؤول عن املشروع أرقا 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

  سؤول عن املشروع اسم امل 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:



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  18)صفحة 

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:وضح خبرات 

 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 

 لمقاول حسب الجدول التالي:التابع ل 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:



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  19)صفحة 

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

 

 لتأهيل عتمدها اللجنة في تقييم ملفات امعايير التقييم التي ست

 وصف املعيار املعيار م

1 
املستندات 

 القانونية

ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق املقدمة من الشركات طالبة التأهيل املوضحة في فقرة 

 .التأهيل وثيقةي تندات املطلوبة فاملس

 .قييمه من حيث أسس تقسيم العملياتلشركة اإلداري وتستقوم اللجنة باستعراض هيكل ا الكادر اإلداري  2

 الكادر الفني 3

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

 من حيث مستوى مؤهالت الفريق، والنجاحات السابقة ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل املشروع

 والقدرة على استقطاب وتقديم الكفاءات واملتخصصين ذوي الكفايات والخبرات واملهارات املهنية املناسبة

 حسب الحاجة املشروع 

 الخبرة الفنية 4

ة، سنوات السابق ثالثخالل ال شروعتم إنجازها في نفس مجال املثالثة مشاريع ستقوم اللجنة باستعراض 

ما يثبت قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق شهادات حسن أداء( باإلضافة إلى قيمة يقدمها طالب التأهيل مع والتي 

 .هذه املشاريع ومالءمة الجداول الزمنية ومواعيد التسليم

5 

القوائم املالية 

والتزامات 

املقاول خالل 

مدة تنفيذ 

 العقد

وحجم التزاماته خالل مدة  لطالب التأهيل األخيرة للسنة املصدقة ستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية

تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة الفنية بتقييم قدرة طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ املشروع 

 من خالل عكس قدرته املالية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.

 

 



    

 " وثيقة عملية تأهيل الشركات للمشاركة في مشروع " تشغيل وحدة اإلنجاز في مكتب تحقيق الرؤية

 (20من  20)صفحة 

 تعليمات التسليم

 كافية لعدم التأهل:بأ لتباعها،اإلخالاو الرجاء قراءة التعليمات 
ً
 ي من التعليمات التالية يعد سببا

 .ةالعربية جميع املرفقات باللغ أتعب .1

 إلثبات دقة املعلومات. طالب التأهيلإرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم  .2

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

 .سببا في عدم التأهل

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

 ها في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسال .5

  utairiab@moh.gov.saM /اإللكتروني إلى البريد

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة إلى / 

 أيام عمل. ةعلى أن يتم الرد عليكم خالل ثالث م،31/01/2019 املوافق خميسال في موعد أقصاه يوم

 .مساءً  4الساعة م، 07/20/2019 فقاملوا الخميس قبل موعد أقصاه يومالتأهيل  طلباتيتم إرسال  .6

 :التأهيل رسال ملفيجب إ .7

 Mutairiab@moh.gov.sa: إلى البريد اإللكتروني

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة إلى:  

 .لن يتم قبول طلب التأهيلف غالقموعد اال قبل  إللكتروني الخاص بطلب التأهيلفي حال عدم وصول البريد ا .8

 -اإلعالن عن النتائج: .9

 .www.moh.gov.saالرسمي  وزارةفي موقع الاملؤهلين  قائمةسيتم اإلعالن عن  -أ

هم نامكإب و أوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج أسب في مدة أقصاها عدم تأهلهمأسباب و مؤهلين الغير ر يتم إخطاس -ب

 . Mutairiab@moh.gov.sa ستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكترونياال 

 

رؤية ورود مستندات طالبي التأهيل مقسمة على عدة رسائل مما يتسبب في الحظ مكتب تحقيق ال تنويه :

مواقع التخزين السحابي  حميل كافة مستندات الطلب على أحدصعوبة وصولها بالشكل املطلوب، لذا يفضل ت

 ملا ور  وإرفاق رابط التحميل
ً
 .أعاله 8رة قفد في مع االلتزام بأن يتم ذلك طبقا
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