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دعوة عامة لتأهيل المكاتب الهندسية االستشارية لمشروع دراسة وتقييم الوضع الراهن وتصميم وإعداد 

ريق الحماية من الحوثائق منافسة تنفيذ وتأهيل أنظمة إنذار الحريق وأنظمة اإلطفاء المائي وأنظمة 

 بالمستشفيات  وملحقاتها والدخان 

 الستشارية اهلندسية املكاتب اإىل املشاركة يف برنامج تأهيل  الرؤيةمبكتب حتقيق دعوكم وزارة الصحة ممثلة ت

إعداد وثائق استشاري دراسة وتقييم الوضع الراهن وتصميم و  منافسةيف املسبق متهيداً لدعوتكم لتقدمي عروضكم 

باملستشفيات  ان خاحلماية من احلريق والدمنافسة تنفيذ وتأهيل أنظمة إنذار احلريق وأنظمة اإلطفاء املائي وأنظمة 

 برنامج التحول الوطين ويف إطار املنافسة العامة. ضمن أهداف ومبادرات  وملحقاهتا

اليت سيتم  ملنافسةاواملشاركة يف  املكاتب اهلندسية االستشاريةرغبتكم يف املشاركة يف برنامج تأهيل يف حال 
 .الكراسةاملرجو إتباع اخلطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( يف هذه  طرحها الحقا،

 يم النهائي.د بتاريخ التسلالتقي  التأكد من فهمه جيداً مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  
 يف عدم التأهل. قبله يعد سبباً  وأإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم مجيع املتطلبات يف موعد التسليم النهائي 

 آخر موعد إلرسال اإلستفسارات
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  نبذه عن برنامج التحول الوطين

 
 
 
 
 
 

 2030العربية السعودية نبذه عن رؤية المملكة 
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ديدة، متكنها ع جغرافية وحضارية واجتماعية ودميوغرافية واقتصاديةمات لقد حبا اهلل اململكة العربية السعودية مقو 
 من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مستوى العامل.
 .م2030ؤية ر عنــد بنــاء ته اململكة ـانتهجــك مــا ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذل

ة،  وسند لألمة العربية واإلسالمي ــا الريــادي كعمــقها مــن أداء دور همي ســتمكنســالاإلفمكانة اململكة يف العامل 
ي كما ستكون قوهتا االستثمارية املفتاح واحملرك لتنويع اقتصادها وحتقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االسرتاتيج

 من أن تكون حمورا لربط القارات الثالث.
اور تتكامل ذه احملتعتمد الرؤية على ثالث حماور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وه

 هدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.أوتنسق مع بعضها يف سبيل حتقيق 
وقد أطلق ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز إثين عشر برناجماً لتحقيق رؤية 

 اململكة العربية السعودية. 
 برنامج التحول الوطين  .1
 ضيوف الرمحن  برنامج خدمة .2
 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3
 برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية  .4
 برنامج تطوير القطاع املايل  .5
 برنامج حتسني منط احلياة  .6
 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .7
 برنامج الشراكات اإلسرتاتيجية  .8
 برنامج اإلسكان  .9
 برنامج التخصيص .10
 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
 برنامج حتقيق التوازن املايل. .12
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 نبذة عن برنامج التحول الوطني
 وإدراك التحديات اليت 2030ة ق برنامج التحّول الوطين للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعوديطل  أ  

ت اجلهات املشاركة د  د  سبيل حتقيقها. وح   يفتواجه اجلهات احلكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية 
وجماهبة هذه التحديّات إىل  2030اململكة العربية السعودية  اسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤية االربنامج أهدافً  يف

ة، ومن مث حتديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، دد  حم   بناءً على مستهدفات 2020 العام
ألول على ا تفصيلية هلا، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق الربنامج يف عامه ططوبناء خ
 يف األعوام املقبلة. مراجعة اجلهات املشاركةجهة حكومية على أن يتم  24مستوى 

 كة العربية السعوديةململا ويهدف الربنامج إىل تطوير العمل احلكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية
م هي املوجة األوىل لتحقيق 2016للعام  وتعترب مبادرات الربنامج ،، واستيعاب طموحاهتا ومتطلباهتا2030

ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر يف كفايتها وأدائها دورياً، والنظر يف اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها 
 وفق آلية عمل الربنامج. وتطويرها

 ترية التنسيق والعملو  ل الوطين يف رفعوالتزاماً بتوجه الرؤية لدعم املرونة يف العمل احلكومي، ساهم برنامج التحو  
و التخطيط األولويات الوطنية، والدفع حن على عرب حتديد بعض األهداف املشرتكة للجهات العاّمة بناءً  املشرتك
حديات القطاعني اخلاص وغري الرحبي يف عملية حتديد الت شراكونقل اخلربات بني اجلهات العاّمة، وإ ،املشرتك
 والتنفيذ، واملسامهة يف املتابعة وتقييم األداء. احللول وأساليب التمويل وابتكار

 

 

 

 الملحق الثاني
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 نبذه عن الخدمة المطلوبة
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  مدة العقد
  موقع العمل

  خلدمة املطلوبة اوصف 
  قائمة بأمساء املستشفيات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان العقد  .1



   

ريق وأنظمة اإلطفاء نذار الحدعوة عامة لتأهيل المكاتب االستشارية الهندسية لمشروع دراسة وتقييم الوضع الراهن وتصميم وإعداد وثائق منافسة تنفيذ وتأهيل أنظمة إ
 (37 / 7)                                                          لمستشفيات  وملحقاتها باالحماية من الحريق والدخان المائي وأنظمة 

مشروع دراسة وتقييم الوضع الراهن وتصميم وإعداد وثائق منافسة تنفيذ وتأهيل أنظمة إنذار احلريق وأنظمة 
 ملستشفيات  وملحقاهتا بااحلماية من احلريق والدخان اإلطفاء املائي وأنظمة 

 لبداية العقدالتاريخ المستهدف   .2
23/12/2018 

 مدة العقد  .3
 ستة اشهر ميالدية من تاريخ التعميد

 موقع العمل  .4
 يفبقائمة املستشفيات  اخلاصحسب اجلدول املرافق الصحية  العمل نطاق يشمل أن له املخطط من       
 .اململكة مناطق مجيع

 خدمة المطلوبة الوصف  .5
 وثائق إعدادو  تصميم ومن مث الراهن الوضع وتقييم فحص طرحها املزمع ةاملنافس عمل نطاقات تشمل

ذكورة وذلك يف املستشفيات  امل احلريق والدخان من واحلماية السالمة أنظمة وتأهيل تنفيذ منافسات
 اإلدارية املباينو  واملستودعات السكن احلصر مباين ال املثال سبيل علىومرافقها بقائمة املستشفيات 

 :النحو التايل على واملوقع والصيدليات واخلدمية
يشمل نطاق عمل املكتب االستشارى القيام بإعداد الدارسات الفنية املطلوبة وتقييم الوضع الراهن  .1

التصميمات والرسومات واحلسابات الالزمة إلصدار وثائق منافسة تنفيذ التقاريري الفنية و وإعداد كافة 
العتبار ، على أن يتم األخذ يف اباملستشفياتوالدخان احلريق  احلماية منأنظمة السالمة و  وتأهيل كامل

 أن تكون احللول املقرتحة وخطط التنفيذ مقبولة فنيا وماليا وقابلة للتنفيذ باملستشفيات القائمة دون تأثري
 على سبيل املثال وال احلصر: األنظمة التالية والىت تشملعلى التشغيل تأثرياً جوهري، 

Passive Fire Protection     أواًل: أنظمة السالمة االستباقية 

 ( قطاعات احلريقFire Compartments.) 
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 ( قطاعات الدخانSmoke Compartments.) 
 ( دنابري الدخان واحلريقFire and Smoke Dampers.) 
 ( أبواب احلريقFire Doors.) 
 ( مسالك اهلروبMeans of Egress.)  
  إنارة اللوحات وعالمات اخلروج ىف ممرات( اهلروبExit and Direction Sings.) 
 ( الفتحات الرأسيةVertical Openings.) 
 طريق ( وصول سيارة اإلطفاءFire Vehicle Access.) 
 ( مناطق التجمع الداخلية واخلارجيةAssembly Areas.) 

(Active Fire Protection )   الفعالة احلريق احلماية مننظمة ثانياً: أ   

 ( إنذار احلريقFire Alarm.) 
 ( )حصر أو سحب وضغط( التحكم ىف الدخانSmoke Management.) 
 ( املرشات اآلليةAutomatic Water Sprinklers.) 
  ( صناديق احلريقFire Hose Cabinet.) 
 ( طفايات احلريقFire Extinguishers.) 
 ( احلنفيات اخلارجيةExternal Fire Hydrant.) 
 ( وصلة الدفاع املدينFire Department Connection.) 
 ( مضخات احلريقFire Pumps.) 
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  محاية مجيع الفراغات باملستشفى واملباين امللحقة والتابعة على سبيل املثال ال احلصر: الغرف
(، واملعامل Electrical and Mechanical plantsالكهربائية وامليكانيكية )

 Operation) (، وغرف العملياتMedical Laboratoriesواملختربات )
Rooms( وغرف األشعة والرنني املغناطيس ،)X-Ray and MRI Rooms ،)

(، واملغاسل Kitchen(، واملطابخ )Storesومستوعات األدوية واملخازن األخرى )
(Laundry( وغرفة الغاليات ،)Boiler Room وغرف احملوالت واملولدات ،)
(Transformers and Generators( ونفق اخلدمات )Tunnel ومهبط )

 ( وغريه.Helipaالطائرات )
 ( محاية من الصواعق والتأريضLightning). 
 ( مصدر كهرباء احتياطىLighting, Electrical and Emergency 

Power.) 
 س  ودراسة ووضع تصاميم هندسية لرتكيب وتشغيل الغازات الطبية املركزية.يقوم االستشاري مب .2
ملرافق الصحية ا مجيع القواطع واألمحال والتمديدات الكهربائية يففحص ورفع تقارير مفصلة عن حالة  .3

 إذا دعت احلاجة.( Single Line) والقيام بالرسومات اهلندسية
يف  Liquefied Petroleum Gas ( LPG)خزانات لمعاينة ودراسة معايري السالمة ل .4

 هبا ان وجدت. املرافق املزودة
يعد املرجع الرئيسي لذلك هو لوائ  واشرتاطات الدفاع املدىن، مع األخذ يف االعتبار املعايري القياسية  .5

واألكواد العاملية واحمللية على سبيل املثال ال احلصر: متطلبات الوقاية للحماية من احلريق يف املباين )جملس 
الكود  -( NFPAة للحماية من احلريق )األمريكي املنظمة الوطنية -التعاون لدول اخلليج العربية( 

إدارة ( ومتطلبات CBAHIالعتماد املنشأت الصحية ) املركز السعودى الوطىن - السعودى الوطىن
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 & OSHA - OCCUPATIONAL SAFETY) السالمة والصحة املهنية
HEALTH ADMINISTRATION) يؤخذ بلوائ   وغريها(، ويف حالة التعارض

  أو ما تراه الوزارة مناسباً ويف مصلحة املشروع بعد العرض على الوزارة.واشرتاطات الدفاع املدىن
ملتاحة ا السالمة واحلماية من احلريق والدخانيقوم االستشاري بعمل مس  فىن تقييمي شامل ألنظمة  .6

اً طبقها وبيان مدى كفاءهتا وحتديد الناقص منها ومجيع األعمال واألنظمة الواجب تكاملها مع
 .واملعايري املذكورة واالشرتاطات الفنية واهلندسية ذات العالقة لالشرتاطات

مل بناءًا على االشرتاطات واملعايري املذكورة سابقاً واملس  الفين التقييمي جيب أن يتم تقدمي تقرير فين متكا .7
 مدعوم بالصور واملخططات والدراسات واحلسابات الالزمة ويشمل على سبيل املثال ال احلصر:

ا بيان مدى كفاءهتمع بكل مستشفى السالمة واحلماية من احلريق والدخان نظمة مل ألتقيم شا -
 وفعاليتها والغري موجودة.

 كلب والدخان احلريق السالمة واحلماية منحالة األنظمة األخرى اليت جيب أن تتكامل مع أنظمة  -
 .واملباىن امللحقة هبا والتابعة ستشفىامل فراغات

 -ميكانيكية  -فراغات املستشفى واملباىن امللحقة هبا )غرف كهربائية  حتديد درجة خطورة مجيع -
د وتوصيف حتديومجيع األعمال و الصيدليات وغريها( مبا ىف ذلك املنشأت السكنية  -مستوعات 
طبقاً لالشرتاطات واملعايري املذكورة واالشرتاطات الفنية واهلندسية ذات املناسبة لكل مكان األنظمة 
 العالقة.

نظمة وتوفري لرفع كفاءة تلك األ كخطة عمل  الىت جيب اختاذها تقدمي املقرتحات واحللول اهلندسية -
 الناقص منها وفقاً للتقيم.

األخذ يف االعتبار الوضع الراهن للمستشفيات ومجيع األعمال املنفذة واخلدمات االستشاري جيب على  .8
دمها االستشاري وأن تكون مجيع األعمال وغريها وعدم التعارض مع التصاميم واحلسابات اليت سيق

 .متكاملة
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ة من لضمان توفر كامل أنظمة السالمة واحلماي اهلندسية والفنية والتصميميةاحللول تقدمي خطة العمل و  .9
يف مجيع التخصصات من صاحب العمل ويف مجيع مراحل العمل قبل التقدمي  عليها وأخذ موافقة  احلريق

صاحب العمل احلق يف تعديل نطاق األعمال حسب ما تقتضيه املصلحة للدفاع املدىن لالعتماد، ول
 العامة.

 Fire & Life Safetyتقدمي تقرير فىن مفصل ألنظمة السالمة واحلماية من احلريق والدخان ) .10
Report ،لالعتماد املبدئي من الدفاع املدين شامالً احللول النهائية املتفقة عليها مع صاحب العمل )
 االعتماد املبدئي من الدفاع املدين.ومن مث أخذ 

يقوم االستشاري بإعداد كافة التصاميم واملخططات واحلسابات التصميمية الالزمة إلصدار مستندات  .11
األعمال  وكل ما يلزم منالسالمة واحلماية من احلريق والدخان طرح منافسة تنفيذ وتأهيل جلميع أنظمة 
 يع األعمال املعمارية واإلنشائية وامليكانيكية والكهربائية ذاتاملتكاملة والواجب توافرها مع النظام ومج

العالقة على سبيل املثال وليس احلصر غرفة مضخات احلريق وخزان احلريق والشبكة اخلارجية والداخلية 
وأعمال الربط املتكامل مع األنظمة املوجودة ىف املستشفى مثل نظام انذار احلريق ونظام إدارة 

كفاءة أنظمة و يف حالة توفره، واليت من املمكن أن يكون عدم تنفيذها يؤثر على تشغيل   (BMS)املبىن
ها وعرض ، على أن تكون مدعمة بكامل التصميمات والرسومات واحلسابات  الالزمةالسالمة واحلماية

 .على صاحب العمل للموافقة النهائية قبل التقدمي للحصول االعتماد النهائى من الدفاع املدىن
كافة التصاميم واملخططات واحلسابات التصميمية الالزمة إلصدار مستندات طرح منافسة تنفيذ   دميتق .12

 .اع املدىنمن الدف السالمة واحلماية من احلريق والدخان للحصول االعتماد النهائيوتأهيل جلميع أنظمة 
 يق و الدخان.ة من احلر السالمة واحلمايستندات طرح منافسة تنفيذ وتأهيل جلميع أنظمة مل إصدار هنائي .13
حيث  ،إعداد كافة املخططاتاملخططات والتصميمات التنفيذية واحلسابات: جيب على االستشاري  .14

ذية ة والتصميمات التنفييأنه من نطاق عمل االستشاري تسليم وإعتماد كافة املخططات التصميم
 .بنطاق العمل( لكامل املستشفيات املبينة Complete Design Packageواحلسابات )
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إعداد املواصفات الفنية: يقوم اإلستشاري بإعداد املواصفات الفنية للمشروع وذلك وفقا ألحدث ترقيم  .15
 - Construction Specification Institute - CSI)ملعهد مواصفات البناء 

Master)   أو أحدث مع األخذ يف اإلعتبار عدم اإلشارة إىل أمساء شركات مصنعة أو أية منتجات
 بعينها.

جداول الكميات: يقوم االستشاري بإعداد جداول الكميات لكافة األعمال اليت يشتمل عليها املشروع  .16
سم ورقم قسم اعلى أن تكون مرقمة تبعا لرتقيم املواصفات ويكتب جبانب كل بند أو جمموعة من البنود 

املواصفات التابع له، على االستشاري تقدمي نسخة كاملة من جداول الكميات باللغة العربية وباللغة 
 االجنليزية.

جيب أن تكون كافة التقارير والدراسات والعروض باللغة العربية، وإذا ما مت تقدمي اي من املستندات  .17
لصحيحة ف مكتب معتمد يف الرتمجة للقيام بالرتمجة ااملطلوبة خبالف ما هو مطلوب فمن حق الوزارة تكلي

 وحتميل تكلفة ذلك على االستشاري.
التقدميات: يقوم االستشاري بعد إعتماد الدفاع املدىن وموافقة الوزارة على مجيع املراحل بتقدمي مخسة  .18

لتصميم والطرح ا نسخ إليكرتونية ومطبوعة لكل الوثائق ومجيع الدراسات والتقارير وأيضاً من مجيع وثائق
، أما باقي املستندات فيتم تقدميها A0، يقدم االستشاري املخططات على ورق مقاس DVDعلى 

 pdfبصيغ  CD or DVD، وتكون مجيع النسخ االليكرتونية املقدمة على A4على ورق مقاس 
and CAD Drawings   أو غريه، باإلضافة إىل نسخة أخرى من امللفات بالصيغ اليت تسم

( أو غريه، وما سبق ppt, doc, xls. dwgكانية التعديل عليها، على سبيل املثال ال احلصر )بإم
 ينطبق على تسليمات كل مرحلة.

مستندات الطرح: يتم تقدمي مستندات الطرح لكل مستشفى على حدة، حبيث تشمل مجيع الدراسات  .19
الالزمة على  لتنفيذ وغريه من املستنداتواحلسابات والتقارير اجلداول الزمنية واملخاطر والتحديات دليل ا

 سبيل املثال ال احلصر تشمل على التاىل:
 امللف العام  -
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 .منوذج عقد املقاول 
 .الشروط العامة 
 .الشروط اخلاصة 

 امللف الفىن -
 .املخططات التصميمية 
 .املواصفات الفنية 
 .احلسابات التصميمية 

 امللف املاىل  -
 .جداول الكميات 
  التفصيلية.التكلفة التقديرية 
 .الربنامج الزمىن 

 خلاصة بالتنفيذا ات املقاولني املتقدمني للمنافسةعلى استفسار الرد  على اإلستشاري املشاركة يف .20
  . لتنفيذاشروع موذلك بعد طرح 

 
 

 قائمة بأسماء المستشفيات
املخططات  ( تعين أنAاجلدول التايل يوض  قائمة املستشفيات وحالة توفر املخططات: حيث أن )

 ( تعين غري متوفرة، مع العلم بأن هذه البيانات اسرتشادية وجيب على االستشاريNAمتوفرة بينما )
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  ،من املخططات املتوفرة زيارة املستشفيات ومجيع املرافق التابعة هلا والتحقق بنفسه 

 المخططات السعة السريرية اسم المستشفى المدينة  المنطقة  الرقم

 N/A 500 الرياض -مستشفى األمري حممد بن عبدالعزيز  الرياض  الرياض 1

 A 1130 الرياض -مدينة امللك سعود الطبية  الرياض الرياض 2

 A 1205 الرياض -مدينة امللك فهد الطبية  الرياض الرياض 3

 A 50 األرطاوية -مستشفى األرطاوية العام  األرطاوية الرياض 4

 N/A 100 حرميالء-حرميالء العام مستشفى  حرميالء الرياض 5

 N/A 130 عفيف -مستشفى عفيف العام  عفيف  الرياض 6

 N/A 150 وادي الدواسر -مستشفى وادي الدواسر العام  وادي الدواسر الرياض 7

 N/A 150 شقراء -مستشفى شقراء العام  شقراء  الرياض 8

 A 170 الزلفي -مستشفى الزلفي العام  الزلفي  الرياض 9

 N/A 200 الرياض -مستشفى االمام عبد الرمحن الفيصل  الرياض  الرياض 10

 N/A 200 القويعية -مستشفى القويعية العام  القويعية  الرياض 11

 N/A 200 الدوادمي -مستشفى الدوادمي العام  الدوادمي الرياض 12

 A 207 الرياض -مستشفى اإلميان العام  الرياض  الرياض 13

 N/A 250 الرياض -مستشفى امللك خالد التخصصي للعيون  الرياض  الرياض 14

 A 244 الرياض -مستشفى امللك سلمان  الرياض  الرياض 15

 A 300 الرياض -مستشفى اليمامة  الرياض  الرياض 16

 N/A 500 الرياض -جممع األمل للصحة النفسية  لرياض الرياض 17

 A 50 الرياض -مستشفى الرفايع باجلمش  الرياض  الرياض 18

 A 50 الدوادمي -مستشفى ساجر العام  الدوادمي الرياض 19
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 A 50 الرياض -مستشفى ضرماء  الرياض  الرياض 20

 N/A 50 الرياض -مستشفى رماح العام  الرياض  الرياض 21

 A 50 املزامحية -مستشفى املزامحية العام  املزامحية الرياض 22

 A 50 متري -مستشفى متري العام  متري الرياض 23

 A 50 ثادق -مستشفى ثادق العام  ثادق  الرياض 24

 A 50 الرياض -مستشفى البجادية  الرياض  الرياض 25

 A 50 رويضة العرض -مستشفى رويضة العرض العام  رويضة العرض الرياض 26

 A 50 الغاط -مستشفى الغاط العام  الغاط الرياض 27

 N/A 50 مرات -مستشفى حمافظة مرات العام  مرات  الرياض 28

 A 50 الرياض -مستشفى وثيالن  الرياض  الرياض 29

 N/A 50 الدمل -مستشفى األمري سلمان بن حممد العام  الدمل الرياض 30

 A 50 الرين -مستشفى الرين العام  الرين الرياض 31

 A 50 نفي -مستشفى نفي العام  نفي  الرياض 32

 N/A 50 الرياض -مستشفى اخلاصرة العام  الرياض  الرياض 33

 N/A 50 احلريق -مستشفى احلريق العام  احلريق  الرياض 34

 N/A 85 الرياض -مستشفى حوطة سدير العام  الرياض  الرياض 35

 A 100 حوطة بين متيم-مستشفى حوطة بين متيم العام  حوطة بين متيم الرياض 36

 N/A 100 السليل -مستشفى السليل العام  السليل  الرياض 37

 N/A 120 األفالج -مستشفى األفالج العام  األفالج الرياض 38

 N/A 130 الرياض -مستشفى امللك سعود لألمراض الصدرية  الرياض  الرياض 39

 A 200 مستشفى الوالدة واالطفال باخلرج اخلرج الرياض 40

 N/A 204 اجملمعة -مستشفى امللك خالد  اجملمعة الرياض 41
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 N/A 265 الرياض -مستشفى النقاهة  الرياض  الرياض 42

 N/A 200 الصحة النفسية باخلرج اخلرج الرياض 43

 N/A 350 اخلرج -مستشفى امللك خالد ومركز األمري سلطان للقلب  اخلرج الرياض 44

 N/A 500 مكة املكرمة -مستشفى النور التخصصي  مكة املكرمة مكة املكرمة 45

 A 550 مكة املكرمة -مدينة امللك عبداهلل الطبية  مكة املكرمة مكة املكرمة 46

 N/A 50 مكة املكرمة -مستشفى أجياد  مكة املكرمة مكة املكرمة 47

 A 150 مكة املكرمة -مستشفى ابن سيناء العام  مكة املكرمة مكة املكرمة 48

 N/A 279 مكة املكرمة -مستشفى حراء العام  مكة املكرمة مكة املكرمة 49

 N/A 300 مكة املكرمة -مستشفى امللك فيصل  مكة املكرمة مكة املكرمة 50

 N/A 300 مكة املكرمة -مستشفى امللك عبدالعزيز  مكة املكرمة مكة املكرمة 51

 N/A 500 مكة املكرمة -مستشفى الوالدة واألطفال  مكة املكرمة مكة املكرمة 52

 A 50 الكامل -مستشفى الكامل العام  الكامل  مكة املكرمة 53

 N/A 65 خليص -مستشفى خليص  خليص مكة املكرمة 54

 A 500 املدينة املنورة -مستشفى الوالدة واألطفال  املدينة املنورة املدينة املنورة 55

 N/A 100 املدينة املنورة -مستشفى األنصار العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 56

 N/A 300 ينبع -مستشفى ينبع العام  ينبع  املدينة املنورة 57

 N/A 423 املدينة املنورة -مستشفى امللك فهد  املدينة املنورة املدينة املنورة 58

 N/A 50 املدينة املنورة -مستشفى أبوراكة العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 59

 A 50 احلناكية -مستشفى احلناكية العام  احلناكية املدينة املنورة 60

 N/A 50 ينبع النخل -مستشفى ينبع النخل العام  ينبع النخل املدينة املنورة 61

 A 50 املدينة املنورة -مستشفى وادي الفرع العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 62

 A 50 العيص -مستشفى العيص العام  العيص املدينة املنورة 63
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 N/A 50 بدر -مستشفى بدر العام  بدر  املدينة املنورة 64

 A 50 املدينة املنورة -مستشفى احلمنة العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 65

 A 50 املدينة املنورة -مستشفى احلسو العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 66

 N/A 50 املدينة املنورة -مستشفى املهد العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 67

 N/A 65 املدينة املنورة -مستشفى امليقات العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 68

 N/A 141 املدينة املنورة -مستشفى التأهيل الطيب  املدينة املنورة املدينة املنورة 69

 N/A 100 املدينة املنورة -مستشفى خيرب العام  املدينة املنورة املدينة املنورة 70

 N/A 128 العال -مستشفى األمري عبداحملسن  العال املدينة املنورة 71

 N/A 100 باملدينة املنورةمركز أمراض وجراحة القلب  املدينة املنورة املدينة املنورة 72

 A 200 املدينة املنورة -مستشفى الصحة النفسية  املدينة املنورة املدينة املنورة 73

 N/A 261 املدينة املنورة -مستشفى أحد  املدينة املنورة املدينة املنورة 74

 N/A 50 مستشفى دار النقاهة املدينة املنورة املدينة املنورة 75

 N/A 50 املدينة املنورة -مستشفى مدينة احلجاج   املدينة املنورة املنورةاملدينة  76

 N/A 100 اخلفجي -مستشفى اخلفجي العام  اخلفجي  املنطقة الشرقية 77

 N/A 200 اجلبيل -مستشفى اجلبيل العام  اجلبيل  املنطقة الشرقية 78

 A 335 القطيف -مستشفى القطيف املركزي  القطيف  املنطقة الشرقية 79

 N/A 68 مركز سعود البابطني للقلب للقلب  املنطقة الشرقية 80

 A 327 الدمام -مستشفى امللك فهد التخصصي  الدمام  املنطقة الشرقية 81

 N/A 423 الدمام -جممع الدمام الطيب  الدمام املنطقة الشرقية 82

 N/A 80 الظهران -مستشفى الظهران التخصصي للعيون  الظهران املنطقة الشرقية 83

 A 50 صفوى -مستشفى صفوى العام  صفوى املنطقة الشرقية 84

 A 50 عنك -مستشفى عنك العام  عنك  املنطقة الشرقية 85
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 N/A 50 مليجة -مستشفى األمري سلطان  مليجة  املنطقة الشرقية 86

 A 50 الرفيعة -مستشفى الرفيعة العام  الرفيعة املنطقة الشرقية 87

 A 50 مليجة -مستشفى األمري سلطان  مليجة املنطقة الشرقية 88

 A 50 عريعرة -مستشفى األمري سلطان  عريعرة املنطقة الشرقية 89

 N/A 50 األحساء -مستشفى سلوى العام  األحساء املنطقة الشرقية 90

 A 50 قرية العليا -مستشفى القرية العليا  العليا  املنطقة الشرقية 91

 N/A 60 النعريية -مستشفى النعريية العام  النعريية املنطقة الشرقية 92

 A 60 الظهران -مستشفى الظهران العام  الظهران املنطقة الشرقية 93

 A 400 الدمام -مستشفى الوالدة واألطفال  الدمام  املنطقة الشرقية 94

 N/A 500 الدمام -جممع األمل للصحة النفسية  الدمام الشرقيةاملنطقة  95

 N/A 100 ظهران اجلنوب -مستشفى ظهران اجلنوب العام  ظهران اجلنوب عسري 96

 N/A 100 بللسمر -مستشفى بللسمر العام  بللسمر عسري 97

 A 123 أهبا -مستشفى الصحة النفسية  أهبا عسري 98

 N/A 150 مخيس مشيط -مستشفى مخيس مشيط العام  مخيس مشيط عسري 99

 A 170 حمايل -مستشفى حمايل العام  حمايل  عسري 100

 N/A 50 مخيس مشيط -مستشفى املضة العام  مخيس مشيط عسري 101

 A 50 احلرجة -مستشفى احلرجة العام  احلرجة  عسري 102

 A 50 الفرشة -مستشفى الفرشة العام  الفرشة  عسري 103

 A 50 القحمة -مستشفى القحمة العام  القحمة  عسري 104

 N/A 100 أحد رفيدة -مستشفى أحد رفيدة العام  أحد رفيدة  عسري 105

 A 50 تنومة -مستشفى تنومة العام  تنومة عسري 106

 A 50 الربك -مستشفى الربك العام  الربك  عسري 107
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 A 50 باللحمر -مستشفى باللحمر العام  باللحمر عسري 108

 N/A 100 النماص -مستشفى النماص العام  النماص  عسري 109

 N/A 100 اجملاردة -مستشفى اجملاردة العام  اجملاردة  عسري 110

 A 100 رجال أملع -مستشفى رجال أملع العام  رجال أملع عسري 111

 N/A 110 سراة عبيدة -مستشفى سراة عبيدة العام  سراة عبيدة عسري 112

 N/A 200 مخيس مشيط -مستشفى النساء والوالدة  مخيس مشيط عسري 113

 A 240 أهبا -مستشفى أهبا للوالدة واألطفال  أهبا عسري 114

 N/A 468 أهبا -مستشفى عسري املركزي  أهبا عسري 115

 N/A 300 بريدة -مستشفى بريدة املركزي  بريدة القصيم 116

 N/A 500 بريدة -مستشفى الوالدة واألطفال  بريدة القصيم 117

 N/A 45 بريدة -مركز األمري سلطان لطب وجراحة القلب  بريدة القصيم 118

 N/A 50 النبهانية -مستشفى النبهانية العام  نبهانية القصيم 119

 N/A 50 األسياح -مستشفى األسياح العام  األسياح القصيم 120

 N/A 120 البدائع -مستشفى البدائع العام  البدائع القصيم 121

 A 135 البكريية -مستشفى البكريية العام  لبكريية القصيم 122

 A 250 الرس -مستشفى الرس العام  الرس  القصيم 123

 N/A 294 عنيزة -مستشفى امللك سعود  عنيزة القصيم 124

 N/A 50 اجلواء عيون -مستشفى عيون اجلواء العام  اجلواء  القصيم 125

 N/A 50 رياض اخلرباء -مستشفى رياض اخلرباء العام  اخلرباء القصيم 126

 A 50 بريدة -مستشفى قبة العام  بريدة القصيم 127

 A 50 قصيباء -مستشفى قصيباء العام  قصيباء  القصيم 128

 N/A 50 عنيزة -مستشفى الشفاء للمسنني  عنيزة القصيم 129
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 N/A 50 القصيم -مستشفى ضرية العام  القصيم القصيم 130

 A 50 عقلة الصقور -مستشفى عقلة الصقور العام  الصقور  القصيم 131

 A 50 القصيم القوارة -مستشفى القوارة العام    القصيم 132

 N/A 50 مركز التأهيل النفسي مبنطقة القصيم   القصيم 133

 N/A 130 املذنب -مستشفى املذنب العام  املذنب  القصيم 134

 N/A 200 بريدة -مستشفى الصحة النفسية  بريدة القصيم 135

 N/A 385 بريدة -مستشفى امللك فهد التخصصي  بريدة القصيم 136

 A 100 بيش -مستشفى بيش العام  بيشه  جازان 137

 N/A 130 أبو عريش -مستشفى أبو عريش العام  بو عريش جازان 138

 N/A 150 صبيا -مستشفى صبيا العام  صبيا  جازان 139

 N/A 150 صامطة -مستشفى صامطة العام  صامطة جازان 140

 N/A 450 جازان -مستشفى امللك فهد املركزي  جازان جازان 141

 A 50 جازان -مستشفى العيدايب العام  جازان جازان 142

 N/A 50 الدرب -مستشفى الدرب العام  الدرب جازان 143

 A 65 فيفا -مستشفى فيفا العام  فيفا  جازان 144

 A 50 جازان -مستشفى احلرث العام  جازان جازان 145

 N/A 50 جازان -مستشفى األمراض الصدرية  جازان جازان 146

 A 50 أحد املسارحه -مستشفى أحد املسارحه العام  ملسارحه جازان 147

 A 50 جازان -مستشفى بين مالك العام  جازان جازان 148

 N/A 50 املوسم -مستشفى املوسم العام  املوسم  جازان 149

 A 50 جازان -مستشفى ضمد العام  جازان جازان 150

 A 50 جازان -مستشفى الريث  جازان جازان 151
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 A 50 الطوال -مستشفى الطوال العام  الطوال  جازان 152

 N/A 60 العارضة -مستشفى العارضة العام  العارضة جازان 153

 N/A 70 فرسان -مستشفى فرسان العام  فرسان جازان 154

 N/A 200 جازان -مستشفى األمري حممد بن ناصر بن عبدالعزيز  جازان جازان 155

 N/A 200 جازان -مستشفى الصحة النفسية  جازان جازان 156

 A 150 جازان -مستشفى جازان العام  جازان جازان 157

 A 200 جنران -مستشفى جنران العام )الشرق(  جنران جنران 158

 N/A 300 جنران -مستشفى امللك خالد  جنران جنران 159

 N/A 200 جنران -مستشفى الصحة النفسية  جنران جنران 160

 N/A 50 جنران -مستشفى ثار العام  جنران جنران 161

 N/A 50 جنران -مستشفى يدمة العام  جنران جنران 162

 N/A 70 جنران -مستشفى حبونا العام  جنران جنران 163

 N/A 100 شرورة -مستشفى شرورة العام  شرورة جنران 164

 N/A 200 جنران -مستشفى الوالدة واألطفال  جنران جنران 165

 A 50 جنران -مستشفى خباش العام  جنران جنران 166

 N/A 50 بدر اجلنوب -مستشفى بدر اجلنوب العام  جلنوب جنران 167

 N/A 320 الباحة -مستشفى امللك فهد  الباحة  الباحة 168

 A 50 الباحة -مستشفى القرى العام  الباحة  الباحة 169

 A 50 عقيق -مستشفى العقيق العام  عقيق  الباحة 170

 A 55 قلوة -مستشفى قلوة العام  قلوة  الباحة 171

 N/A 70 املخواة -مستشفى املخواة العام  املخواة الباحة 172

 N/A 330 بلجرشي -مستشفى األمري مشاري بن سعود  بلجرشي  الباحة 173
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 N/A 50 املندق -مستشفى املندق العام  املندق  الباحة 174

 A 100 باجلرشي -مستشفى الصحة النفسية  باجلرشي الباحة 175

 N/A 50 احلجرة -مستشفى احلجرة  احلجرة  الباحة 176

 N/A 90 الباحة -مستشفى النقاهة ومركز العالج الطبيعي  الباحة  الباحة 177

 N/A 100 سكاكا -مستشفى األمل للصحة النفسية  سكاكا اجلوف 178

 A 200 اجلوف -مستشفى طربجل العام  اجلوف اجلوف 179

 A 300 سكاكا -مستشفى امللك عبد العزيز  سكاكا اجلوف 180

 A 150 سكاكا -مستشفى النساء و الوالدة و األطفال  سكاكا اجلوف 181

 A 50 صوير -مستشفى صوير العام  صوير  اجلوف 182

 N/A 50 أبو عجرم -مستشفى أبو عجرم  أبو عجرم اجلوف 183

 N/A 130 دومة اجلندل -مستشفى دومة اجلندل العام  اجلندل  اجلوف 184

 A 50 مستشفى ميقوع ميقوع اجلوف 185

 N/A 300 اجلوف -مستشفى األمري متعب بن عبدالعزيز  اجلوف اجلوف 186

 N/A 135 حائل -مستشفى النساء والوالدة  حائل  حائل 187

 A 280 حائل -مستشفى امللك خالد  حائل  حائل 188

 A 50 حائل -مستشفى حائط  حائل  حائل 189

 A 50 موقق -مستشفى موقق العام  موقق  حائل 190

 A 50 الشملي -مستشفى الشملي العام  الشملي  حائل 191

 A 50 حائل -مستشفى الغزالة  حائل  حائل 192

 A 50 حائل -مستشفى الشنان  حائل  حائل 193

 A 50 مسرياء -مستشفى مسرياء العام  مسرياء  حائل 194

 A 50 حائل -مستشفى السليمي العام  حائل  حائل 195
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 A 50 بقعاء -مستشفى بقعاء العام  بقعاء حائل 196

 N/A 200 حائل - النقاهة والتأهيل الطيبمستشفى  حائل  حائل 197

 A 245 حائل -مستشفى حائل العام  حائل  حائل 198

 N/A 100 رفحاء -مستشفى رفحاء العام  رفحاء املنطقة الشمالية 199

 N/A 150 رفحاء-مستشفى النساء والوالدة واألطفال  رفحاء املنطقة الشمالية 200

 N/A 110 عرعر -مستشفى األمري عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي  عرعر  املنطقة الشمالية 201

 N/A 50 عرعر -مستشفى القلب  عرعر  املنطقة الشمالية 202

 A 50 شعبة نصاب -مستشفى الشعبة العام  شعبة نصاب املنطقة الشمالية 203

 N/A 50 عرعر -مستشفى النقاهة  عرعر  املنطقة الشمالية 204

 N/A 50 العويقيلة -مستشفى العويقيلة العام  عويقيلة املنطقة الشمالية 205

 A 100 عرعر -مستشفى الصحة النفسية  عرعر  املنطقة الشمالية 206

 A 200 طريف -مستشفى طريف العام  طريف  املنطقة الشمالية 207

 N/A 300 عرعر -مستشفى النساء والوالدة واألطفال  عرعر  املنطقة الشمالية 208

 N/A 300 مستشفى عرعر املركزي  عرعر املنطقة الشمالية 209

 A 100 تبوك -مستشفى حقل العام  تبوك  تبوك 210

 N/A 100 تبوك -مستشفى الوالدة واالطفال  تبوك  تبوك 211

 N/A 100 تيماء -مستشفى تيماء العام  تيماء تبوك 212

 N/A 200 الوجه -مستشفى الوجه العام  الوجه تبوك 213

 N/A 500 تبوك -مستشفى امللك فهد  تبوك  تبوك 214

 N/A 200 تبوك -مستشفى الصحة النفسية  تبوك  تبوك 215

 A 50 تبوك -مستشفى أشواق  تبوك  تبوك 216

 A 50 البدع -مستشفى البدع العام  البدع تبوك 217
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 A 100 ضباء -مستشفى ضباء العام  ضباء  تبوك 218

 A 100 أملج -مستشفى أملج العام  أملج  تبوك 219

 A 270 تبوك -مستشفى امللك خالد  تبوك  تبوك 220

 N/A 711 جدة -مستشفى امللك فهد  جدة  جدة 221

 A 100 جدة -مستشفى الثغر العام  جدة  جدة 222

 N/A 300 جدة -مستشفى شرق جدة  جدة  جدة 223

 N/A 436 جدة -مستشفى امللك عبدالعزيز ومركز األورام  جدة  جدة 224

 A 500 جدة -جممع امللك عبداهلل الطيب  جدة  جدة 225

 N/A 50 الليث -مستشفى الليث العام  الليث  جدة 226

 N/A 85 جدة -مستشفى العيون  جدة  جدة 227

 N/A 100 أضم -مستشفى أضم العام  أضم  جدة 228

 N/A 100 جدة -مستشفى العزيزية للوالدة واألطفال  جدة  جدة 229

 N/A 120 رابغ -مستشفى رابغ العام  رابغ -  جدة 230

 N/A 125 جدة -مستشفى الصحة النفسية  جدة  جدة 231

 N/A 210 جدة -مستشفى األمل  جدة  جدة 232

 N/A 100 جدة -مستشفى الوالدة واألطفال  جدة  جدة 233

 N/A 500 الطائف -مستشفى امللك فيصل  الطائف  الطائف 234

 A 500 الطائف -مستشفى امللك عبد العزيز التخصصي  الطائف  الطائف 235

 A 50 ظلم -مستشفى ظلم العام  ظلم  الطائف 236

 A 50 املويه -مستشفى املويه العام  املويه  الطائف 237

 N/A 50 الطائف -مستشفى السحن بين سعد العام  الطائف  الطائف 238

 A 50 ميسان -مستشفى ميسان باحلارث العام  ميسان الطائف 239
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 A 50 الطائف -مستشفى قيا العام  الطائف  الطائف 240

 A 50 بين مالك -مستشفى القريع بين مالك العام  بين مالك  الطائف 241

 A 50 تربة -مستشفى تربة العام  تربة الطائف 242

 A 50 رنيه -مستشفى رنيه العام  رنيه الطائف 243

 A 50 اخلرمة -مستشفى اخلرمة العام  اخلرمة  الطائف 244

 A 50 مستشفى ام الدوم ام الدوم الطائف 245

 A 120 الطائف -مستشفى األطفال  الطائف  الطائف 246

 A 670 الطائف -مستشفى الصحة النفسية  الطائف  الطائف 247

 N/A 300 برج طيب النساء والوالدة بالطائف  الطائف الطائف 248

 A 200 حفر الباطن -مستشفى حفر الباطن املركزي  حفر الباطن حفر الباطن 249

 N/A 300 حفر الباطن -مستشفى الوالدة واألطفال  حفر الباطن حفر الباطن 250

 N/A 50 حفر الباطن -مستشفى الصحة النفسية  حفر الباطن حفر الباطن 251

 N/A 50 حفر الباطن -مستشفى النقاهة  حفر الباطن حفر الباطن 252

 A 50 حفر الباطن -مستشفى السعرية العام  الباطن  حفر الباطن 253

 A 50 حفر الباطن -مستشفى القيصومة العام  حفر الباطن حفر الباطن 254

 N/A 300 حفر الباطن -مستشفى امللك خالد  حفر الباطن الباطنحفر  255

 N/A 360 بيشة -مستشفى امللك عبداهلل  بيشة بيشة 256
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  النماذج املرفقة

  تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   
 قانونيةاملستندات ال .1

 .املفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1
 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول 1-2
 .شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول 1-3
 رخصة الدفاع املدين 1-4
 .شهادة االشرتاك يف الغرفة التجارية سارية املفعول 1-5
 .ولاألجنيب سارية املفعرخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار  1-6
 /شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة 1-7

 .(نطاقات
 شهادة التسجيل أو التصنيف  1-8
 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 1-9
 .القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة يف الثالث سنوات األخرية 1-10

 .يمتعليمات التسل فقرةاملقاول وترقيمها كما ذكر يف يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة خبتم 
 واخلربات السابقةفنية املستندات ال .2

 .ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق 2-1
 لى:على أن حيتوي ع( Company Profileملف الشركة ) 2-2

 اهليكل التنظيميالتنظيم الداخلي و  2-2-1
  .عدد املوظفني 2-2-2
  .املقاولعدد فروع ومكاتب  2-2-3
 

  سنوات السابقة . اخلمسذكر مشاريع مشاهبة لنوع العقد املذكور خالل  2-3
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  منوذج  معلومات عن املقاول
  املشاريع السابقة -منوذج اخلربات 
  املشاريع احلالية  -منوذج اخلربات 
  اإلداريالكادر  -منوذج اخلربات 
  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  :اإللكرتوينالربيد 

    :سنة التأسيس
 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية اجلنسية املالك / الشركاء
   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -4
  االسم

  املسمى الوظيفي
 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكرتوين
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 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 المقاول التي يقدمها طبيعة األنشطة توضيح تفاصيل -1
 
 
 
 حسب الجدول التالي: سنوات  5منفذة من قبل المقاول خالل المشاريع ال تفاصيل ذكر -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
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 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
  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 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
  االنتهاءتاريخ  8
  املسؤول عن املشروع  اسم 9
  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

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

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:
 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 

 

 وصف املعيار  املعيار م

 التأهيل طالبة الشركات من املقدمة والوثائق الشهادات باستعراض اللجنة ستقوم املستندات القانونية 1

 املقدمة لفاتامل باستبعاد وستقوم التأهيل كراسة في املطلوبة املستندات فقرة في املوضحة

 . (أجنبي استثمار  رخصة – تجاري  سجل) اململكة في العمل لها يحق ل  التي الشركات من

هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم  باستعراضستقوم اللجنة  الكادر اإلداري  2

بالجودة ويستبعد من ل يقوم بتقديم الهيكل العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم 

 اإلداري للشركة.

ي الكوادر البشرية التي ستعمل ف وخبرات ومؤهالتستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية  الكادر الفني 3

ومدى ارتباط خبرات الفريق الفني  مؤهالت الفريقاملشروع وتقيمها من حيث مستوى 

 بنطاق عمل املشروع

كور وستقوم اللجنة الخبرات السابقة في مجال العقد املذ باستعراضستقوم اللجنة  الخبرات الفنية السابقة  4

أو ل  السابقة سنوات 5 ل يقدم املشاريع السابقة خالل فترةباستبعاد مقدم الطلب الذي 

 تنطبق عليه الشروط املحددة.

 والتزاماتالقوائم املالية  5

تنفيذ مدة املقاول خالل 

 العقد

م ب التأهيل وحجالالقوائم املالية لثالث السنوات األخيرة لط باستعراضستقوم اللجنة 

اء التأهيل على الوف طالبقدرة بتقييم م اللجنة و خالل مدة تنفيذ العقد، وستق التزاماته

 التزاماتهبالتزاماته خالل مدة تنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم 

 خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم
 أهل:لعدم التالتالية يعد سبباً كافياً الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها،اإلخالء بأي من التعليمات 

 .مساءً  4م الساعة 06/12/2018املوافق اخلميس  يوم قبل موعد أقصاه ملفات التأهيل إرساليتم  .1
 غري مؤهل. إستالم أي ملفات ويعد املورد يف حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم .2
 ونسخة إىل:  nbogami@moh.gov.sa: الربيد اإللكرتوينإىل  جيب ارسال مجيع ملفات التأهيل .3

vro@moh.gov.sa-Procurement  
 جيب تعبأة مجيع املرفقات باللغتني العربية واإلجنليزية. .4
 .إلثبات دقة املعلومات وردإرفاق صور املستندات الثبوتية خمتومة خبتم امل .5
يعترب القصور يف تقدمي البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات  .6

 .املطلوبة سببا يف عدم التأهل
 .التأهل دي ذلك إىل عدمؤ باملعلومات الصحيحة ي النماذجيف حالة عدم تعبئة  .7
 يف حال وجود أي إستفسارات يتم ارساهلا إىل الربيد اإللكرتوين التايل: .8

nbogami@moh.gov.sa  

 vro@moh.gov.sa-Procurementونسخة 
  على أن يتم الرد عليكم يف خالل ثالث أيام عمل.م 28/11/2018املوافق  االربعاء يوميف موعد أقصاه 

 . www.moh.gov.sa يسيتم اإلعالن عن النتائج يف موقع اجلهة الرمس

سيتم إخطار املوردين الغري مؤهلني بأسباب إستبعادهم يف مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن  .9
النتائج أو ميكن للمقاولني الغري مؤهلني اإلستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل الربيد 

 اإللكرتوين السابق ذكره.

mailto:nbogami@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
mailto:%20nbogami@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
http://www.moh.gov.sa/

