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

 منصة إعتماد  عبر استكمال متطلبات التأهيل من خاللالتأهيل املسبق 

 .التقديم تعليماتفي ملحق  املوضحةخطوات الإتباع ب وذلك
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 مشروعللمشاركة في  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

 " صحة القابضةالخطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة  "

 الرعاية الصحيةالتحول املؤسس ي ملرافق  مبادرةمشاريع ضمن 

 

 م6/9/2020التاريخ 
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خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة  مشروعللمشاركة في  شركاتالتأهيل ل عامة دعوة

 صحة القابضةال

 لدعوتكم لتقديم  شركاتإلى املشاركة في برنامج تأهيل ال الرؤية تحقيق بمكتبدعوكم وزارة الصحة ت
ً
املسبق تمهيدا

ضمن أهداف ومبادرات برنامج ،  صحة القابضةالخطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة   مشروع منافسةفي عروضكم 

 وفي إطار املنافسة العامة. تحول القطاع الصحي
 

 منفصلة  املناقصةفي يل الشركات واملشاركة برنامج تأهفي حال رغبتكم في املشاركة في 
ً
املرجو  ،التي سيتم طرحها الحقا

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

 

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

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

 

 

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات

افق  ( األحد) يوم   م13/9/2020املو

 مساًء. الثالثةالساعة 
 ترسل عبر منصة اعتماد

آخر موعد إلرسال ملفات 

 التأهيل

افق  (األحد )  يوم   م20/9/2020املو

 مساًء. الساعة الثالثة
 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 

 امللحقات املرفقة:

 عامة.امللحق االول: ملحة  -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 امللحق الثالث: املتطلبات. -
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 ولامللحق األ

 حملة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  حتول القطاع الصحينبذه عن برانمج 
  التحول املؤسسي ملرافق الرعاية الصحية برانمجنبذة عن 
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

واجتماعية وديموغرافية لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية 

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

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

مي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية فمكانة اململكة في العالم اإلســال . 2030

واإلسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما 

 سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث.

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

 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

 ية السعودية.لتحقيق رؤية اململكة العرب

 تحول القطاع الصحيبرنامج  .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

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

  برنامج تحقيق التوازن املالي. .12
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 تحول القطاع الصحينبذة عن برنامج 

طِلق برنامج 
 
وإدراك  2030للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  تحول القطاع الصحيأ

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  م2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  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 

 ام املقبلة.حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعو 

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

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

، والنظر في املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كف
ً
ايتها وأدائها دوريا

 اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.

 بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج 
ً
في رفع  تحول القطاع الصحيوالتزاما

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

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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 افق الرعاية الصحية   ر املؤسس ي مل برنامج التحول نبذة عن 

ل
ّ
 الرعاية منظمات من مجموعة خالل من الصحية الرعاية خدمات بتقديم 2030 لعام رؤيتنا تتمث

 صحية خدمات تقديم عن مسؤولة منها منظمة كل وتكون  .مستقل بشكل تشغيلها يتم التي املتكاملة

 للمساءلة وخاضعة محددة مالية بمبالغ (صحية تجمعات) السكان من محدد لعدد ومتكاملة شاملة

 محددة. مؤشرات على بناء

 مجتمعين الرعاية مقدمو فيها يخضع والتي ،(املتكاملة الرعاية منظمات) إلى للوصول  اختيارنا ولعل

 محددة، جغرافية تغطية نطاق ضمن سكانية لفئة النتائج من مجموعة تحقيق عن للمساءلة

 بين ومقارنتها قياسها، يمكن صحية مؤشرات على بناءً  (محددة يةمال مبالغ) عليها متفق وبتكلفة

 وهذا .النتائج سلم على موقعه حسب منهم لكل الدفع يتم حيث املشابهة؛ الخدمات مقدمي مختلف

 املبكر والكشف األولية الصحية والرعاية الوقائي، الطب على التركيز إلى الخدمة مقدم سيدفع ما

 في ينحصر الذي النشاط على يقوم نظام من االنتقال إلى سيؤدي مما السارية، غير األمراض عن

 الخدمة. من املتوقعة النتائج تحكمه آخر إلى الخدمة بتقديم االهتمام

 إلى ونقلها الصحة وزارة من الصحية الخدمات تقديم فصل إلى يهدف املؤسس ي التحول  فإن وبهذا

 والكفاءة الجودة أسس على بينها فيما وتتنافس مستقل بشكل تشغيلها يتم حكومية شركات

 عن للمساءلة وتخضع وبكفاءة متكامل بشكل تعمل - صحية تجمعات عملها إطار - واإلنتاجية

  محددة. جغرافية منطقة في السكان إلى الصحية الخدمات تقديم

  التالية: املتوقعة النتائج إلى سيؤّدي مما

 الصحية. القطاع وخدمات مرافق وفعالية كفاءة تحسين -

 املقدمة. الصحية الرعاية واستمرارية تكامل تحسين -

  املختلفة. السكانية الفئات لكافة الصحية للرعاية الوصول  -

 املناسبة. القرارات اتخاذ وسرعة استقاللية -

 املستقبلية. والتحديات االحتياجات لتواكب الوطنية العاملة القوى  تطوير -

 .املواطنين وتطلعات احتياجات لتلبي الصحية ايةالرع ومرافق الخدمات تطوير -

 



 

 (19من  8صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

  

 

 

 

 

 امللحق الثاين

 نبذه عن اخلدمة املطلوبة

 

  عنوان العقد
  التاريخ املستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد
  موقع العمل

  خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد

  القابضةصحة الخطة إطالق اخلدمات املشرتكة يف شركة 

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

 2020م

 مدة العقد

 55 شهرا من تاريخ بداية العقد.

 موقع العمل

 الرياضاملنطقة 

 :املطلوبة اتصف الخدمو 

 مقدمة:

سيتم إنشاء كيان للخدمات املشتركة الخاصة بشركة صحة القابضة، وقد تم االنتهاء من العمل األولي لبعض الخدمات 

طلب خدمات لدعم تشغيل وتطوير خطة االطالق للخدمات املشتركة في الشركة  مكتب تحقيق الرؤية وقد قرر  .املشتركة

 القابضة وخدمات استشارية بهذا الخصوص. 

 

 :يعمل مكتب تحقيق الرؤية على تنفيذ مشروع يهدف إلى

 تشغيل وتطوير ودعم تنفيذ مقر الخدمات املشتركة  .1

 ميز سلسلة اإلمداد تشغيل وتطوير مركز ت .2

 تشغيل وتطوير الخدمات املشتركة للمختبرات .3

 تشغيل وتطوير الخدمات املشتركة في مجال تقنية املعلومات .4

 تشغيل وتطوير الخدمات املشتركة الخاصة باإلسعاف .5

 تشغيل وتطوير الخدمات املشتركة الخاصة بالهندسة .6

 نقل املعرفة  لالستدامة من االستشاريين لفريق العمل .7

 

  لكل تجمع على حده.
ً
 مالحظة: يحق للجهة مالكة املشروع تجزئة الترسية الحقا
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 مللحق الثالثا

 املتطلبات

 

  املستندات املطلوبة
  النماذج املرفقة

  معايري التقييم اليت ستعتمدها اللجنة يف تقييم ملفات التأهيل
  قدميتعليمات الت
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 النماذج املرفقة

 القانونيةاملستندات 

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. -3

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. -4

 لنظام االستثمار  -5
ً
 وفقا

ً
 األجنبي سارية املفعول.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( صورة شهادة االشتراك بالهيئة السعودية للمهندسين -8

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .السنتين األخيرتين كحد أدنىالقوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

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

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

  املرفقحسب النموذج ذكر معلومات عن املقاول. 

 ( ملف الشركةCompany Profile:على أن يحتوي على ) 

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب املقاول. .ت

 املوردين املعتمدين. .ث

 حسب النموذج سنوات السابقة  ثالثهة لنوع العقد املذكور خالل الال يقل عن ثالث مشاريع مشاب ذكر ما

 املرفق.

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

  حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 .ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول 

 حسن أداء. إرفاق ما اليقل عن ثالث شهادات 
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 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

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  االلكترونياملوقع   :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  االسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني

 

 



 

 (19من  13صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 يقدمها املقاول توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي  -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

  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

11 
 بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 

 
 



 

 (19من  14صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  املالكة للمشروعالجهة  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

 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

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 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:



 

 (19من  15صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالشاريع املاذكر تفاصيل  -2
ً
 التالي:سب الجدول قائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

3 
 مكونات املشروع

 
 

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



 

 (19من  16صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 

 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

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  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

  اسم املسؤول عن املشروع  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:



 

 (19من  17صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 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 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: 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:



 

 (19من  18صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 التقييممعيار  م
 الوزن  النطاق

 أكرب من أقل من
 70 القدرات الفنية واإلدارية -أ

 50 اخلربات السابقة
 40 40 4 عدد سنوات اخلربة يف جمال طلب التأهيل 1
عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث سنوات األخرية  2

 يف جمال طلب التأهيل
4 40 40 

سنوات األخرية إمجايل قيمة املشاريع خالل الثالث  3
 يف جمال طلب التأهيل

50000000 1500000000 20 

 25 التعاقدية القائمةااللتزامات 
 80 40 3 عدد املشاريع القائمة  4
 20 1500000000 50000000 قيمة املشاريع القائمة  5

 25 املوارد البشرية
 50 3000 10 عدد املوظفني 6
 50 100 50 نسبة املوظفني السعوديني 7

 30 القدرات المالية -ب
 20 2 0.2 نسبة النقدية )آلخر سنة مالية( 8
 80 35 0.75 نسبة السيولة السريعة )آلخر سنة مالية( 9

 

 

 

 

 

 

 



 

 (19من  19صفحة " )خطة إطالق الخدمات املشتركة في شركة الصحة القابضة  يل الشركات للمشاركة في مشروع " كراسة تأه

 قديمتعليمات الت

 كافية لعدم التأهل: لتباعها،اإلخالاالرجاء قراءة التعليمات و 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

افق  ) األحد(يوم  في موعد أقصاه في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد  .5 ، م13/9/2020املو

 على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.

افق   ) األحد(يوم  قبل موعد أقصاهيتم إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد  .6 املو

 .مساءً  الثالثة، الساعة م20/9/2020

 .دون غيرهافي املنصة  املعتمدةالتقييم  عاييرسيتم القبول واالستبعاد للمتقدمين لعملية التأهيل وفق م .7

 -اإلعالن عن النتائج:  .8
 .ومنصة اعتماد w.moh.gov.saww رسميالسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة  .1

 .سيتم إخطار الغير مؤهلين وأسباب عدم تأهلهم في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج .2

 
 إعتماد:خطوات رفع ملف التأهيل على منصة  -ج

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل املراد املشاركة عبر حسابها الرسميتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  -1

 فيها.

ليتسنى لها إرفاق كامل املستندات  والتي من ضمنها معايير التأهيلالشركة بتعبئة كافة املعلومات املطلوبة  تقوم -2

 والنماذج واألوراق الثبوتية وإرسال ملف 
ً
 .التأهيل مكتمال

 . MB 350( بحيث اليتجاوز حجم املرفق الواحد PDF  ،Zipتدعم املنصة صيغ امللفات التالية ) -3

مع فريق الدعم حيال كيفية رفع امللفات باإلمكان التواصل الفني في حالة وجود أي استفسار أو حاجة للدعم  -4

 :التاليعلى البريد االلكتروني   في منصة اعتماد

(sa .etimad@ecare) 


