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  املسبق الشركات تأهيل برنامج في املشاركة إلى الرؤية تحقيق بمكتب ممثلة الصحة وزارة تدعوكم
 
 لدعوتكم تمهيدا

 ببرنامج الخاصة اإلدارات بمجال اللوجستي والدعم االستشارية الخدمات تقديم مشروع في عروضكم لتقديم

 املنافسة إطار  وفي الوطني التحول  برنامج ومبادرات أهداف ضمن ،الصحية الخدمات وشراء الصحي الضمان

 العامة.

 املرجو  الحقا، طرحها سيتم التي املناقصات في واملشاركة املقاولين تأهيل برنامج في املشاركة في رغبتكم حال في

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

  فهمه من والتأكد بحرص وملحقاته اإلعالن هذا قراءة رجو امل 
 
 النهائي. التسليم بتاريخ التقُيد مراعاة مع جيدا

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

 

 رسالإل  موعد آخر 

 اإلستفسارات

 م 01/2020/ 13 املوافق االثنين يوم

 مساء   4 الساعة

 

 : الى ترسل

alnasserab@moh.gov.sa 

 Alghannama@moh.gov.sa  إلى: ونسخة

 ملفات رسالإل  موعد آخر 

 التأهيل

 م 01/2020/ 20 املوافق االثنين يوم

 مساء   4 الساعة

 : الى ترسل

alnasserab@moh.gov.sa 
  إلى: ونسخة

Alghannama@moh.gov.sa 

 

  املرفقة: امللحقات

 عامة. ملحة االول: امللحق -

 املطلوبة. الخدمة عن نبذة الثاني: امللحق -

 املتطلبات. الثالث: امللحق -

 والتقدير،، الشكر  مع
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 األول  امللحق

 عامة ملحة

 4  2030 ململكةا رؤية عن نبذة

 4 الوطني لتحول ا برنامج عن نبذه

 5 الصحية لخدماتا شراء و  يالصح ضمانلا برنامج عن نبذه
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

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

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

 م.فمكانة 2030 رؤية بنــاء عنــد اململكة انتهجـته مــا وذلــك فيهــا، القــوة مكامــن مــن تنطلــق ملســتقبلها دولــة أي ورؤيــة

 ستكون  كما واإلسالمية، العربية لألمة وسند كعمــق الريــادي دورهــا أداء مــن نهاســتمك اإلســالمي العالم في اململكة

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

 الثالث. القارات لربط محورا تكون 

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

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

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

  ية.السعود العربية اململكة

  الوطني التحول  برنامج .1

  الرحمن ضيوف خدمة برنامج .2

  العامة اإلستثمارات صندوق  برنامج .3

  اللوجستية والخدمات الوطنية الصناعة تطوير  برنامج .4

  املالي القطاع تطوير  برنامج .5

  الحياة نمط تحسين برنامج .6

  الوطنية الشركات ريادة برنامج .7

  اإلستراتيجية الشراكات برنامج .8

  اإلسكان برنامج .9

 التخصيص برنامج .10

  الوطنية الشخصية تعزيز  برنامج .11

 املالي. التوازن  تحقيق برنامج .12
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 نبذة عن برنامج التحول الوطني

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

َدت تحقيقها. سبيل في والتنموية االقتصادية القطاعات على القائمة الحكومية الجهات تواجه  الجهات وَحدَّ

ا البرنامج في املشاركة
 
 هذه ومجابهة 2030 السعودية العربية اململكة رؤية أهداف لتحقيق استراتيجية أهداف

ة، مستهدفات على بناء   2020 العام إلى التحدّيات  األهداف هذه لتحقيق الالزمة املبادرات تحديد ثم ومن ُمحددَّ

 في البرنامج وانطلق ومتابعته األداء لقياس مرحلية مؤشرات على تعتمد لها، تفصيلية خطط وبناء سنوي، بشكل

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

 السعودية العربية اململكة رؤية لتحقيق الالزمة حتيةالت البنية وتأسيس الحكومي العمل تطوير  إلى البرنامج ويهدف

 ذلك، لتحقيق األولى املوجة هي م2016 للعام البرنامج مبادرات وتعتبر  ومتطلباتها، طموحاتها واستيعاب ،2030

، وأدائها كفايتها في والنظر  وتقييمها مراجعتها وسيتّم 
 
 طويرهاوت دراستها يتم إضافية مبادرات اعتماد في والنظر  دوريا

 البرنامج. عمل آلية وفق

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

 التخطيط نحو  والدفع الوطنية، األولويات على بناء   العاّمة للجهات املشتركة األهداف بعض تحديد عبر  املشترك

 التحديات تحديد عملية في الربحي وغير  الخاص القطاعين وإشراك العاّمة، الجهات بين الخبرات ونقل املشترك،

 األداء. وتقييم املتابعة في واملساهمة والتنفيذ، التمويل وأساليب الحلول  وابتكار 

 نبذة عن برنامج الضمان الصحي و شراء الخدمات الصحية

 وااللتزامات النتائج، لقياس ومؤشرات واملستهدفات، ية،االستراتيج األهداف من عدد على الرؤية احتوت

 مجلس وأقر  الربحي. وغير  والخاص العام القطاع من كل تحقيقها في يشترك والتي املحاور، من بعدد الخاّصة

 متعدّدة، تنفيذية برامج إلى الرؤية هذه ترجمة بهدف ومتكامل فّعال حوكمة إطار  والتنمية االقتصادية الشؤون

  منها كل يحقّق 
 
 فصل على البرامج تلك وتعتمد للرؤية. العاّمة والتوجهات االستراتيجية األهداف من جزءا

 إلى: منهم كل يهدف و  متكامل بتناسق وتطويرهم واملزود واملنظم، الدافع،

 املتخصصة. املستقلة شبه والهيئات الصحة وزارة إشراف وتحت الحكومة بقيادة املنظم:

 الصحية. الخدمات وشراء الصحي انالضم برنامج الدافع:

 . شركات إلى الصحة وزارة ومراكز  مستشفيات تحويل املزود:
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ربـعة ُوضـعت الـرٔويـة، وثـيقة خـالل ومـن
ٔ
هـداف ا

ٔ
 كالتالي: وهي الـصحي الـقطاع فـي الـتحول  لـبرنـامـج اسـتراتـيجية ا

 الصحية. الخدمات على الحصول  تسهيل .1

  الصحية. املخاطر  ضد الوقاية تعزيز  .2

  الصحية. الخدمات وكفاءة جودة تحسين .3

 املرورية. السالمة تعزيز  .4

 وتشمل: الرؤية اهداف لتحقيق رئيسية محاور  التحول  استراتيجية حددت

 الجديد. الصحية الرعاية نموذج -1

 الخدمات. ملزودي املؤسس ي التحول  -2

 الخدمات(. وشراء الصحي الضمان )برنامج الصحي التمويل -3

 الصحي. القطاع حوكمة تطوير  -4

 الخاص. القطاع مشاركة -5

 الثالث. القطاع مشاركة -6

 االلكترونية. الصحة -7
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 الثاني امللحق

 

 املطلوبة الخدمة عن نبذه

 8 العقد عنوان

 8 العقد مدة

 8                                                                                                                                                   العمل موقع

 8  املطلوبة الخدمات وصف
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  العقد عنوان .1

 وشراء الصحي الضمان ببرنامج الخاصة اإلدارات بمجال اللوجستي والدعم االستشارية الخدمات تقديم مشروع

  .الصحية الخدمات

 العقد مدة .2

  شهرا 24

 العمل موقع .3

  الرياض

 

 وصف الخدمة املطلوبة 

 الصحية. الخدمات شراء و  الصحي الضمان برنامج تأسيس دعم 

 التالية: املهام املشروع عمل نطاق يتضمن  

 املختلفة االدارات عمل نجاح يضمن الذي اللوجيستي والدعم االستشارية الخدمات تقديم 

 اإلدارة االستراتيجي، الشراء )إدارة الصحية الخدمات شراء و  الصحي الضمان ببرنامج الخاصة

 املالية اإلدارة ، املستفيدين خدمات إدارة ، البشرية واملوارد املؤسسية الخدمات إدارة الطبية،

 املؤهل  ستشاري اال  الدعم طاقم توفير  خالل من وذلك  القانونية( اإلدارة ، التواصل إدارة ،

 املشروع فترة خالل الالزم الدعم وتقديم اإلدارة مجال نفس في املتخصصة الخبرة يملك الذي

  للعمل
 
 البرنامج( موافقة على بناء   تعيينه يشترط )بحيث وجد ان املحلي الفريق مع جنب إلى جنبا

 شأنها من التي لالزما الدعم و  التدريبية الدورات و  العمل ورش و  االستشارية الدراسات عمل و 

 املطلوب. املستوى  ضمن اداؤه و  العمل نجاح استمرارية ضمان

 

 

 
 



   

 

 الصحية الخدمات شراء و  الصحي الضمان لبرنامج التشغيل لعمليات املساند والدعم االستشارية الخدمات تقديم في الشركات لتأهيل عامة دعوة 
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 الثالث امللحق

 املتطلبات

 

  املطلوبة املستندات

  القانونية املستندات .1

  السابقة والخبرات الفنية املستندات .2

  املرفقة النماذج

  املقاول  عن معلومات نموذج

  السابقة املشاريع - الخبرات نموذج

  الحالية املشاريع - الخبرات نموذج

  اإلداري  الكادر  - الخبرات نموذج

  الفني الكادر  - الخبرات نموذج

  التأهيل ملفات تقييم في اللجنة ستعتمدها التي التقييم معايير

  التسليم تعليمات
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 النماذج املرفقة

 القانونية املستندات

 املفعول. سارية التجاري  السجل شهادة -1

  املتنافس كان متى كليهما أو  الضريبة، أو  الزكاة سداد شهادة -2
 
  ملزما

 
 املفعول. سارية والضريبة الزكاة بسداد نظاما
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 ت(.نطاقا السعودة/ )شهادة املفعول  سارية السعودية الكوادر  لتوطين النظامية النسبة تحقيق شهادة -6

 املهنة. بمزاولة الترخيص من املفعول  سارية صورة -7
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 التسليم. تعليمات الثالث امللحق في ذكر  كما وترقيمها املقاول  بختم املطلوبة املستندات كافة إرفاق يتم مالحظة/

 السابقة والخبرات الفنية املستندات

 .املرفق النموذج حسب املقاول  عن معلومات ذكر  -1

 على: يحتوي  أن على (Profile Company) الشركة ملف -2

 التنظيمي. والهيكل الداخلي التنظيم .1

 املوظفين. عدد .2

 املقاول. ومكاتب فروع عدد .3

 املعتمدين. املوردين .4
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 الخبرة. وشهادات الذاتية السير  ترفق ملحوظة:

 الفني الكادر  - الخبرات نموذج

 التالي: لجدول ا حسب للمقاول  التابع الفني الكادر  خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة المج / التخصص الوظيفة االسم الرقم
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 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل 

  التأهيل لفاتم تقييم في اللجنة تعتمدهاس التي التقييم معايير 
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 املعيار وصف املعيار م

1 
 املستندات

 القانونية

 فقرة في ملوضحةا التأهيل البةط الشركات نم ملقدمةا الوثائقو  الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم

 هيل.التأ وثيقة في املطلوبة املستندات

 العمليات. قسيمت أسس حيث من تقييمهو  اإلداري  لشركةا هيكل استعراضب اللجنة ستقوم اإلداري  الكادر  2

 الفني الكادر  3

 حيث من تقيمهاو  املشروع في ستعمل لتيا البشرية لكوادر ا ومؤهالت خبراتو  لذاتيةا لسير ا استعراضب للجنةا ستقوم

 املشروع عمل بنطاق لفنيا الفريق خبرات رتباطا ومدى لسابقةا النجاحاتو  لفريق،ا ؤهالتم مستوى 

 املناسبة ملهنيةا واملهارات براتوالخ الكفايات ذوي  واملتخصصين لكفاءاتا وتقديم ستقطابا على والقدرة

  املشروع الحاجة حسب

 الفنية الخبرة 4

 السابقة، سنوات الثالث خالل ملشروعا مجال نفس يف إنجازها مت شاريعم الثةث استعراضب للجنةا ستقوم

 إلى باإلضافة أداء( سنح شهادات )إرفاق بنجاح تنفيذهاب قيامه ثبتي ما عم التأهيل طالب يقدمها والتي

 التسليم. ومواعيد لزمنيةا الجداول  ومالءمة ملشاريعا هذه قيمة

5 

 ملاليةا القوائم

 والتزامات

 اللخ املقاول 

 تنفيذ مدة

 العقد

 مدة خالل التزاماته وحجم لتأهيلا لطالب األخيرة لسنةل املصدقة ملاليةا لقوائما استعراضب للجنةا ستقوم

 نفيذت مدة خالل التزاماتهب الوفاء لىع لتأهيلا البط قدرة بتقييم الفنية للجنةا وستقوم العقد، تنفيذ

 العقد. تنفيذ مدة اللخ التزاماته حجم لىع املالية درتهق عكس اللخ من املشروع
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 التسليم تعليمات

 

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

 العربية. باللغة املرفقات جميع تعبأ .1

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

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

 .التأهل عدم في سببا

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

                                                                           alnasserab@moh.gov.sa : الى ارسالها يتم إستفسارات أي وجود حال في

   Alghannama@moh.gov.sa                                           إلى: ونسخة

 عمل. أيام ثالثة خالل عليكم الرد يتم أن على م،13/01/2020 املوافق االثنين يوم أقصاه موعد في .5

  م20/01/2020 االثنين يوم أقصاه موعد في لتأهيلا طلبات إرسال يتم 

 :التأهيل ملف رسالإ يجب .6

 alnasserab@moh.gov.sa :اإللكتروني البريد إلى

   Alghannama@moh.gov.sa             إلى: ونسخة

 .التأهيل طلب قبول  يتم فلن االغالق موعد قبل التأهيل بطلب الخاص اإللكتروني البريد وصول  عدم حال في .7

 -النتائج: عن اإلعالن .8

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

mailto:alnasserab@moh.gov.sa
mailto:alnasserab@moh.gov.sa
mailto:Alghannama@moh.gov.sa
http://www.moh.gov.sa/
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 بإمكانهم أو  النتائج عن اإلعالن تاريخ من أسبوع أقصاها مدة في تأهلهم عدم وأسباب مؤهلين الغير  إخطار  سيتم -ب

  .اإللكتروني البريد خالل من تواصلبال تأهلهم عدم أسباب عن االستفسار 

 

 تنويه : الحظ مكتب تحقيق الرؤية ورود مستندات طالبي التأهيل مقسمة على عدة رسائل مما يتسبب في صعوبة و صولها بالشكل املطلوب، لذا يفضل تحميل كافة
  ملا ورد في فقرة 8 أعاله.

 
 مستندات الطلب على أحد مواقع التخزين السحابي وإرفاق رابط التحميل مع االلتز ام بأن يتم ذلك طبقا


