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

منصة إعتماد  علىرفع امللف  من خاللعملية التأهيل املسبق   

التسليم. تعليماتصة املوضحة في ملحق نامل علىإتباع خطوات الرفع  وذلك  
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شركات للمشاركة في مشروع تأسيس البنية التحتية لمركز بيانات برنامج للتأهيل اعامة دعوة 

 الضمان الصحي وشراء الخدمات

  شركاتشاركة في برنامج تأهيل الإلى امل الرؤية تحقيق بمكتبوزارة الصحة  دعوكمت
ً
املسبق تمهيدا

بيانات برنامج الضمان في منافسة مشروع تأسيس البنية التحتية ملركز لدعوتكم لتقديم عروضكم 

 ، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.الصحي وشراء الخدمات

 التي سيتم طرحها الحقا،برنامج تأهيل الشركات واملشاركة في املناقصة في حال رغبتكم في املشاركة في 

 .من هذه الدعوة الثالثحق في املل )املتطلبات( املرجو إتباع الخطوات الالحق ذكرها

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

 النهائي.

  هقبل وأ موعد التسليم النهائي فيإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم جميع املتطلبات 
ً
في  يعد سببا

 عدم التأهل.

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

 م 24/07/2019املوافق  ربعاءال يوم 

 .مساء   4الساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال 

 ملفات التأهيل

 م 31/07/2019املوافق  ربعاءال  يوم

 .مساء   4الساعة 

 رسل عبر منصة اعتمادت

 

 امللحقات املرفقة: 

 .حملة عامةامللحق االول:  -
  .عن اخلدمة املطلوبة ةامللحق الثاين: نبذ -
 .املتطلباتامللحق الثالث:  -
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية مات هللا اململكة العربية السعودية مقو لقد حبا 

 ا من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.هعديدة، تمكن واقتصادية

رؤية عنــد بنــاء  ته اململكةـانتهجورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا 

وسند لألمة  ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دور همي ســتمكنســال اإل في العالم  ة اململكةفمكان.م 2030

سالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق العربية واإل 

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

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

 هدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.أتتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق 

  األمير امللكي سمو صاحب الوقد أطلق ولي العهد 
ً
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر برنامجا

 لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية. 

 برنامج التحول الوطني  .1

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن  .2

 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية  .4

 برنامج تطوير القطاع املالي  .5

 مط الحياة برنامج تحسين ن .6

 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7

 برنامج الشراكات اإلستراتيجية  .8

 برنامج اإلسكان  .9

 برنامج التخصيص .10

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
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 .برنامج تحقيق التوازن املالي .12

 نبذة عن برنامج التحول الوطني

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

التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل 

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

ة، ومن  2020لعام ومجابهة هذه التحدّيات إلى ا 2030العربية السعودية  حددَّ بناًء على مستهدفات م 

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

جهة  24على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

 في األعوام املقبلة. حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة

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

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

، والنظر في اعتماد املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها وال
ً
نظر في كفايتها وأدائها دوريا

 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

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

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.
 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحيةنبذة عن مبادرة 

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

للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خالل تقديم برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات 

وهي: شراء خدمات الرعاية الصحية، واحتساب الصحية. ويتضمن البرنامج ثالث مهام أساسية 
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مخاطر التكلفة الصحية، واملساهمة في إعادة الهيكلة لشبكة مقدمي الرعاية الصحية في اململكة 

  .العربية السعودي

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

وسيساهم البرنامج على تحقيق  الصحية من مقدمي الخدماتوآليات جديدة لشراء الخدمات 

التغطية الصحية الشاملة والتي تعني حصول جميع األفراد املشمولين بالتغطية الصحية على 

 .الخدمات التي يحتاجون اليها من غير املعاناة من أي مدفوعات مالية إضافي

لوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لهدف األساس ي من إصالح نظام تمويل الرعاية الصحية هو اا

سهيل حصول جميع فئات املجتمع السعودي على خدمات الرعاية الصحية الالزمة وقت الحاجة تل

إليها بجودة وفعالية عالية، دون تعريض املستخدم للمشقة املالية. وتتمثل وسائل التمويل الصحي 

 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في ثالثة محاور هي:

 األموال لتمويل الرعاية الصحية. جمع 

 .تقليص الحواجز املالية أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحية 

 تعزز الکفاءة واإلنصاف. قةیأو استخدام األموال بطر  صیتخص 
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

 9 عنوان العقد
 9 التاريخ املستهدف  لبداية العقد

 9 مدة العقد
 9 موقع العمل

 13 -9 خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1
عمال تأسيس البنية التحتية ملركز بيانات برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات أتنفيذ وتجهيز 

أعمال . يشمل نطاق العمل تنفيذ وتجهيز ل املشروعالصحية ، وسيتم طرح هذه األعمال من خال

 .والخوادم الرئيسيةالشبكات وأمن املعلومات 
 
 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2

 م01/12/2019
 
 مدة العقد  .3
 استالم املوقع.من تاريخ تبدأ  سنوات( 3تنفيذ ملراحل املشروع املطلوبة )ال وف يستغرق س

 

 موقع العمل  .4
البيانات الجديد الخاص بوزارة الصحة.الرياض في مركز مدينة سيتم التنفيذ في   

 
 خدمة المطلوبة الوصف  .5

 تحديات العمال 

لتحول الرقمي في نظام تمويل الرعاية الصحية في اململكة العربية لبيئة  يهدف املشروع إلى إنشاء

للتحديات التي تواجه النظام الحالي من خالل تقديم برنامج الضمان الصحي  ىتصدتالسعودية 

ليات آوات و أد تأسيسن يتم أبد  ال كان ومن خالل التطور التقني  ،وشراء الخدمات الصحية
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 لتحقيق لتتماش ى مع هذا التطور حيث توفر منصات الخادمات  برنامجال
ً
والشبكات الحديثة سبال

 األهداف التي تم انشاء برنامج الضمان الصحي لها والتي يمكن تلخيصها بالتالي:

 شراء خدمات الرعاية الصحية. 

  واحتساب مخاطر التكلفة الصحية. 

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

 رفع األداء وسرعة الحصول على البيانات وخاصة اآلنية. 

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

  نشاء وإتوحيد 
ّ
 لتأمين الصحي.قة باقواعد البيانات املتعل

  على وضع االستراتيجيات وصناعة القرارات لمساعدةقاعدة بيانات املعرفة لبناء. 

  توحيد منصة االعمال بحيث تحتوي على السياسات وقواعد العمل واإلجراءات

  .والصالحيات على مستوى اململكة

  استخدام قنوات التواصل املختلفة من خالل منصة الخدمات، مثل اإليميل والرسائل

 والتواصل النص ي الحي.النصية والهاتف 

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

 بدون تدخل تقني.

 لي في اإلجراءاتتوفر الرقابة والتدقيق اآل.  

 توفير التقارير على عدة مستويات مثل التحليلية والتشغيلية.  

 نبذة عن الوضح الحالي 

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

 ضيق، ويتم استخدام الشبكة املحلية لوزارة الصحة ألداء األعمال اليومية.
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يسعى البرنامج من خالل طرح هذه املنافسة إلنشاء أنظمة مركزية خاصة بنطاق عمله. مع العمل 

ل إجراءات تقديم الخدمات املتعلقة بمجال التأمين الصحي على تكامل األنظمة بشكل تام لتسهي

 بالشكل األمثل.

 

 :مسارات العمل 
 

 إنشاء الشبكة املركزية ملركز البيانات :املسار األول 

(Software defined network) من خالل تأسيس نظام شبكات حديث ذو سعات عالية لنقل البيانات وذلك  

هداف املسار أ  

  عالية للشبكة األساسية والالزمة لتحقيق النتائج املأمولة ألنظمة مبادرة التحول توفر سعات نقل

 الرقمي.

 .نشر خدمات جديدة بسرعة عالية على أساس أولوية العمل 

 .زيادة الحماية للتطبيقات املركزية وتوفير تحكم أفضل في كافة األجهزة املتصلة بالشبكة 

 ية لتمكن من استخدام أدوات ذكاء االعمال لتحليل البيانات توفير بيئة شبكات عالية السرعة واملوثوق

(Business Intelligence والبيانات الضخمة )Big Data 

 نظام مركزي إلدارة جميع مكونات الشبكات وأمن املعلومات. 

  تكامل مع أنظمة الخوادم االفتراضيةVirtualization Integration. 

  توفير املرونة الكافية ملكونات الشبكة املركزية والالزمة لتقليل األعطال وسرعة االستجابة الفائقة في

 .disaster recoveryعمليات التعافي من األعطال 

  تركيب نظام الجيل الجديد من الجدران النارية بتقنياتsandboxing  وتركيب أنظمةintrusion 

detection systems. 
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 لثاني: أنظمة الخوادم والتخزين االحتياطياملسار ا

physicalذلك من خالل تأسيس بيئة خوادم سواء طبيعية  او افتراضية   virtual  مع ربطها بنظام تخزين ونسخ

 احتياطي للحماية من فقد البيانات.

هداف املسارأ  

  التكنولوجيا سواء كانت:توفير وتركيب خوادم لتأسيس نظم التشغيل التي تبنى عليها أنظمة وتطبيقات 

Rack server or Blade server or hyper converged infrastructure.   

  توفير وتركيب تطبيقات البنية التحتية الالزمة لتشغيل أنظمة التشغيل واملستخدمين باإلضافة ملا تحتاجه

االلكتروني وأنظمة وخوادم البريد  DNS,DHCPو Active Directoryمن رخص سواء كانت: خوادم ال 

 والرخص الالزمة لها. املراقبة الخاصة بالبنية التحتية

  توفير وتركيب قواعد البيانات الالزمة لتشغيل أنظمة وتطبيقات التكنولوجيا سواء كانت: قواعد بيانات

SQL  اوOracle .والرخص الالزمة لها 

 طرق الحديثة املستخدمة ووحدات تخزين توفير وتركيب أنظمة تخزين البيانات مع االخذ باالعتبار كل ال

 ألعباء العمل املهمة. all-flash foundationمدعومة توفر أساسا 

  توفير وتركيب أنظمة النسخ االحتياطي لألنظمة مع االخذ باالعتبار كل الطرق الحديثة املستخدمة للنسخ

والستعادة بعد الكارثة  Archivingواألرشفة)املحفوظات(  Backupاالحتياطي سواء كانت: النسخ االحتياطي 

Disaster Recovery. 
  

 املسار الثالث: أنظمة مراقبة البنية التحتية وأمن املعلومات

وذلك من خالل تأسيس أنظمة مراقبة للبنية التحتية ودورة عمل التطبيقات باإلضافة لنظام مركزي ملتابعة 

 األحداث األمنية
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 أهداف املسار

  بدون برامج وسيطة 
ً
استخدم مزيج من أساليب املراقبة املعتمدة على استخدام برنامج وسيط وأيضا

agent/agentless  .لتلبية متطلبات املراقبة الوقائية االستباقية 

 .إعداد التقارير الجاهزة واملخصصة ملراقبة توافر البنية التحتية 

  التكامل التام معITSM  الخارجية وأدوات إدارة سير العمل لجعل عملية تقنيات املعلومات أكثر انسيابية

 وكفاءة.

 :ويستخدم واجهة تقنية مركزية ملراقبة كل من 
ً
 النظام يجب أن يكون موحدا

  Server Environment الخوادم الرئيسية .1

  Operating Systems أنظمة التشغيل .2

 Virtualizationالبيئة االفتراضية  .3

 Storageئات التخزين بي .4

  Network monitoring مراقبة الشبكات .5

 Application Performance Monitoringمراقبة التطبيقات  .6

 

  نظام مراقبة األحداث األمنيةSecurity Information and Event management SIEM solution  

وأجهزة أمن املعلومات واألحداث لجميع مكونات الشبكة والسيرفرات  تخزين سجالت البيانات .1

 لألغراض التقنية القانونية وحفظها بتنسيق مناسب يمكن استغالله بسهولة.

أجل الكشف  من correlationارتباط البيانات التي تمت معالجتها: يجب تنفيذ قواعد االرتباط .2

 عن أية حادثة والسماح بتحديد أسباب االختراق بعده.

من أجل الحصول على رؤية كاملة حول أمان  dashboardsإنشاء لوحات معلومات وتقارير  .3

 .ISتكنولوجيا املعلومات وامتثال 
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 

 16 - 15 املستندات املطلوبة
 23 - 18 النماذج املرفقة

 24 معايري التقييم اليت ستعتمدها اللجنة يف تقييم ملفات التأهيل
 26-25 تعليمات التسليم
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 املستندات املطلوبة   

 قانونيةاملستندات ال .1

 املفعول. ةشهادة السجل التجاري ساري .1

 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول  .2

 أمينات االجتماعية سارية املفعول.شهادة من املؤسسة العامة للت .3

 ي الغرفة التجارية سارية املفعول.شهادة االشتراك ف .4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول رخصة االستثمار إذا كان  .5
ً
 وفقا

ً
 .املتنافس مرخصا

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

 .نطاقات(

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة .7

 .ك()إن تطلب ذل صورة شهادة االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين .8

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن .9

 .األخيرة الثالث سنواتالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  .10

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

 والخبرات السابقةفنية املستندات ال .2

  حسب النموذج املرفق املقاول معلومات عن ذكر. 

 ( ملف الشركةCompany Profile )لى:أن يحتوي ع على 

 .الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و  .1

 .وظفيناملعدد  .2

  .املقاول عدد فروع ومكاتب  .3

 .املوردين املعتمدين .4
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 خالل الخمس سنوات السابقة لنوع العقد املذكور  ةمشاريع مشابه ثالثال يقل عن  ذكر ما

 .مع شهادات حسن األداء املرفق النموذج حسب

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

  املرفق. النموذج حسب ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. 

  املقاول.ذكر مصادر تمويل 
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 النماذج المرفقة 

 

 

81 منوذج  معلومات عن املقاول  

20 – 91 املشاريع السابقة -منوذج اخلربات   

22 - 21 املشاريع احلالية  -منوذج اخلربات   
 23 الكادر اإلداري -منوذج اخلربات 
 23 الكادر الفين -منوذج اخلربات 
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 نموذج  معلومات عن المقاول
 

 المقاول -1
  رأس مال املقاول  مؤسسة( شركة/اسم املقاول )

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكرتوين  :الربيد اإللكرتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3
 نسبة امللكية اجلنسية الشركاءاملالك / 

   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -4
  اإلسم

  املسمى الوظيفي
 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكرتوين
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 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
مشاريع منفذة من قبل المقاول خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 التالي:
 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  املسؤول عن املشروع  إسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
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  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

 

 تعميداتوال عقودالصور )على سبيل املثال ال احلصر:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
  .(جنازاإلشهادات و 



   

دعوة عامة لتأهيل الشركات تمهيداً لدعوتهم للمشاركة في منافسة مشروع تأسيس البنية التحتية لمركز بيانات برنامج الضمان الصحي 
 وشراء الخدمات 

Page 21 of 25 
 

 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
 حسب الجدول التالي: قائمة حاليامشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
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  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

 

 تعميداتوال عقودالصور )على سبيل املثال ال احلصر:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
  .(جنازاإلشهادات و 
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 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي:وضح خبرات الكادر اإلداري 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة اإلسم الرقم
1     

     
     
     
     
     
     

 وشهادات اخلربة.السري الذاتية  ترفق ملحوظة:

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: الفنيوضح خبرات الكادر 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة اإلسم الرقم
1     

     
     
     
     
     
     

 وشهادات اخلربة.السري الذاتية  ترفق ملحوظة:
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 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

لتأهيل ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات ا معايير التقييم التي  

 وصف املعيار املعيار م

1 
املستندات 

 القانونية

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

.املستندات املطلوبة في كراسة التأهيل  

 الكادر اإلداري  2
هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم العمليات ووجود إدارات ستقوم اللجنة باستعراض 

.مختصة بالتحكم بالجودة  

 الكادر الفني 3
ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية التي ستعمل في املشروع وتقيمها من 

الفني بنطاق عمل املشروع.حيث مستوى مؤهالت الفريق ومدى ارتباط خبرات الفريق   

 الخبرة الفنية 4

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

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

 قيمة هذه املشاريع.

5 

املالية القوائم 

والتزامات 

املقاول 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 الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ 

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

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

 عبأ جميع املرفقات باللغة العربية.ت .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

املوافق  ربعاءيوم ال  في موعد أقصاه الها عبر منصة إعتماد في حال وجود أي إستفسارات يتم ارس .5

 ، على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.م42/07/2019

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

 .مساء   4، الساعة م31/07/2019

 -اإلعالن عن النتائج: .7

  . ومن خالل منصة إعتماد.سيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة الرسمي -أ

سيتم إخطار الغير مؤهلين وأسباب عدم تأهلهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج أو بإمكانهم  -ب

  خالل البريد اإللكترونيتواصل من االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بال

 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ت

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل املراد الرسمي في املنصة اعبر حسابهتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد 

 املشاركة فيها.

إرسال ملف التأهيل وهي لها لشركة تعبئتها ليتسنى ينبغي على اة حقول إلزامي 3سوف تظهر للشركة عدد  – 2

بها من خالل هذا الحقل ،  م الشركة برفع ملف التأهيل الخاص: تقو  الحقل الول ) العرض الفني (كالتالي ) 

الحقل الثالث )جدول تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر" في هذا الحقل ،  الحقل الثاني ) العرض املالي( :

 في هذا الحقل. كذلك تقوم الشركة بإدخال قيمة "صفر"  (:ياتالكم

التي تدعهما أن يتم تحميل أكثر من ملف، والصيغ  باإلمكانو  MB 350حجم امللف يلزم ان ال يتعدى  مالحظة:*

 ( فقط(WinRAR Zipأو  (PDF) املنصة


