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 المنافسة وثيقة

 السكنية بالمجمعات الداخلية الطبية للعيادات التجاري التشغيل

 المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة في

 هـ 1442 لعام
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  المحتويات فهرس

 .المطلوبة المستندات افةك تقديم من للتأكد العطاءات لمقدمي تدقيق قائمة -أ

 .والمواصفات روطالش بكراسة الواردة المفردات تعريف -ب

 .العقد سريان بداية حتى المزايدة إلجراء المتوقع الزمني الجدول-ج

 .مقدمة -1

 .المنافسة وصف -2

 .والتقديم المزايدة دخول اشتراطات -3

 .العرض إعداد قبل المستثمر واجبات -4

 . المظاريف فتح وأثناء قبل والمستثمر للمؤسسة يحق ما -5

 .الموقع وتسليم والتعاقد الترسية -6

 .العامة االشتراطات -7

 .الخاصة االشتراطات -8

 معايير التقييم للعطاء. -9

  .المستثمر من إقرار -10

 .العطاء تقديم نموذج -11

 ( التأهيل.1ملحق )

 ( إحصائيات.2ملحق )
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 :المطلوبة المستندات كافة تقديم من للتأكد العطاءات لمقدمي تدقيق قائمة -أ

 كل تقديم من للتأكد نهائية بمراجعة يقوم ان الظرف إغالق قبل المستثمر على

 (✓) عالمة بوضع وذلك هبختم مختومة كونها من والتأكد المطلوبة والوثائق المستندات

  :ومختوما   مرفقا كان مستند كل امام

 إرفاقه يتم لم إرفاقه تم المستند تسلسل

   العطاء نموذج 1

   (العطاء صاحب غير شخص ومرفقاته العطاء بتوقيع قام إذا) موثق رسمي توكيل 2

 العطاء على وقع الذي وكيلها أو المؤسسة أو الشركة عن المسؤول أن إثبات 3

 بالتوقيع الصالحية لدية

  

   الصالحية ساري التجاري السجل من صورة 4

   سعودي غير المستثمر كان إذا االجنبي االستثمار سجل صورة 5

   مشابهة سابقة لمشاريع الخبرة بشهادات صور 6

 ساري البنك المركزي السعودي لدى معتمد بنك من بنكي ضمان خطاب 7

 العطاء لتقديم موعد خرآ تاريخ من أشهر ثالثة عن تقل ال لمدة المفعول

  

    الصالحية سارية والضريبة والدخل الزكاة شهادة من صورة 8

    المفعول سارية التجارية بالغرفة االشتراك شهادة من صورة 9

    االجتماعية التأمينات من الصادرة الشهادة من صورة 10

    بالسعودة االلتزام شهادة من صورة 11

   والضريبة الزكاة تسديد من صورة 12

   الصحية المنشآت لتشغيل الالزمة والتصاريح الرخص 13

    اإلقرار توقيع مع وملحقاتها والموصفات الشروط كراسة 14
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 :والمواصفات الشروط بكراسة الواردة المفردات تعريف - ب

 لتحلية العامة للمؤسسة السكنية بالمجمعات الطبية للعيادات التجاري التشغيل المنافسة

 .المالحة المياه

 - الخبر): التالية بالمدن للمؤسسة التابعة السكنية بالمجمعات الطبية العيادات  الموقع

 .(الشعيبة - الشقيق- ينبع -الجبيل

 .المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة  المؤسسة

 مقدم

  العطاء

 المنشآت وصيانة وتشغيل إدارة نشاط تزاول مرخصة مؤسسة أو شركة هي

 .الصحية

 على الحصول بهدف مزايدة شكل تأخذ المستثمرين بين نافسالت ثارةإل طريقة هي  المزايدة

 .سعر أعلى

 .والمواصفات الشروط كراسةهذه الكراسة؛   الكراسة

 

 .العقد سريان بداية حتى المزايدة إلجراء المتوقع الزمني الجدول - ج

 التاريخ تحديد كيفية البيان

 واستالم اإلعالن تاريخ

 المظاريف

 النشر فيه تم الذي التاريخ

 شهرين من تاريخ اإلعالن  العطاءات لتقديم موعد اخر

 اإلعالن في محدد هو كما  المظاريف فتح موعد

 المؤسسة هتحدد  المزايدة نتيجة اعالن

 المؤسسة هتحدد  الترسية اخطار موعد

 للمستثمر المؤسسة اشعار تاريخ من يوما   عشر خمسة خالل العقد توقيع تاريخ

 بمراجعتها

 الموقع استالم تاريخ من  العقد مدة سريان بداية
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 :مقدمة -1

 المختوم الظرف طريق عن ةعام مزايدة طرح في المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة ترغب

 بالمجمعاتالواقعة  والمؤثثة المجهزة الداخلية الطبية العيادات المتنافسين الستثمار بين

ليتم استثمار وتشغيل  ،الكفاءةم إداري وطبي عالي قوالتي تدار من قبل طا للمؤسسة السكنية

 في المرفقة والمواصفات الشروط مع يتفق وبما الممارسات فضلأل ا  العيادات الطبية طبقهذه 

 عند وشروطها بنودها ومراعاة فيها ورد بما اإلحاطة المستثمرين على يجب التيو الكراسة

 .المزايدة لهذه عطاءتهم تقديم

 والمواصفات االشتراطات على للتعرف ةللكراس والدقيقة المتأنية بالقراءة المؤسسة وتهيب

 الفوز له يتيح مدروس عطاء تقديم يمكنه بما المستثمر والتزامات القانونية والجوانب الفنية

 أهداف يحقق الوقت ذات وفي سليم بشكل امنه واالستفادة االستثمارية الفرصة بهذه

 .المشروع من المؤسسة

أي استفسارات من المستثمرين الراغبين في دخول المزايدة وترحب المؤسسة بالرد على 

 تقديم االستفسارات من خالل التواصل مع ممثل المؤسسة. ويمكن
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 :المنافسة وصف -2

إدارة وتشغيل العيادات الطبية على أسس تجارية لغرض تقديم الرعاية الصحية داخل  النشاط نوع

 المجمعات السكنية لمنسوبي المؤسسة وعائالتهم والزوار. 

 المواقع

 : التالي النحو على السكنية المجمعات داخل عيادات

 .بالخبر السكني المجمع •

 .بالجبيل السكني المجمع •

 .بينبع السكني المجمع •

 .بالشقيق السكني المجمع •

 .بالشعيبة السكني المجمع •

 

 

 

 : المواقع

 صورة الموقع عن طريق قوقل ايرث االحداثيات الموقع م

 

1 

 

 

 المجمع داخل العيادة

 بالخبر السكني

 

 

 

 

26.177497, 50.196148 
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2 
 المجمع داخل العيادة

 بالجبيل السكني

 

26.910464, 49.758390 

 

 

 

3 

 

 

 المجمع داخل العيادة

 بينبع السكني
23.882686, 38.354573 

 

 

4 
 المجمع داخل العيادة

 بالشقيق السكني
17.6974042 42.0661042 

 

5 
 المجمع داخل العيادة

 بالشعيبة السكني
20.689491, 39.534831 
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 :والتقديم المزايدة دخول اشتراطات -3

 :المزايدة دخول له يحق من 3.1

 الطبية، العيادات وصيانة وتشغيل إدارة مجال في المتخصصة والمؤسسات للشركات يحق 3.1.1

 تنتهي حتى قضائي بحكم أو نظاما   التعامل من الممنوعين اعد ما المزايدة هذه في التقدم

 متأخرة مستحقات عليهم ينالذ المتقدمين استبعاد للمؤسسة ويحقق ،التعامل من المنع مدة

 .مواعيدها عن األجرة سداد في خرونيتأ ممن كانوا أو ،للمؤسسة

 .األجنبي االستثمار نظام سعوديةال غير الشركات على يسري 3.1.2

 :العطاء لغة 3.2

 مقدم فعلى السعودية العربية المملكة في الرسمية اللغة هي العربية اللغة كانت لما 3.2.1

 العطاء ذلك في بما ،المشروع بهذا المتعلقة المكاتبات جميع في بها بالتعامل االلتزام العطاء

 واألجهزة واألدوات المعداتب الخاصة الكتالوجات ذلك من ستثنىوي وبياناته مرفقاته وجميع

 .اإلنجليزية باللغة تكون أن يجوز التي

 مقدم طريق عن العربية اللغة الى ترجمته يتم أخرى لغة بأي بمستند التقدم حال في 3.2.2

 او االلتباس حال فيه المعمول هو العربي النص ويعتبر ،معتمد ترجمه مكتب خالل من العطاء

 .المضمون في االختالف
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 :العطاء تقديم مكان 3.3

 :التالية الطرق بإحدى المتنافسين قبل من العطاءات تقدم

 فتح لجنة رئيس الى وموجه بالشمع مختوم مظروف بداخل العطاءات تقديم يتم 3.3.1

 للعنواناإلدارة التنفيذية لالستثمار وتطوير األعمال التجارية  الى تسليمه ويتم ،االستثمار مظاريف

 :التالي الجدول في الموضح

 العروض تسليم مكان

 العليا, الفرعي فهد الملك طريق العنوان

  المياه لتحلية العامة المؤسسة المبنى

 الرابع الطابق

 اإلدارة اسم/الغرفة
لالستثمار وتطوير  سكرتير اإلدارة التنفيذية

 األعمال التجارية

 بساعتين العروض فتح قبل التسليم وقت

يمكن للمتنافسين في حال وجود أي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم  3.3.2

أدناه، وتلتزم المؤسسة بالرد  عنوان البريد الواردبحسب المواعيد المحددة في هذه الكراسة إلى 

( سبعة أيام من 7المتنافسين عن طريق البريد اإللكتروني خالل مدة ال تتجاوز ) على استفسارات

 .ذلك التاريخ

 معلومات اتصال ممثل المؤسسة

 :لالستفسارات

 على البريد اإللكتروني لإلدارة التنفيذية لالستثمار وتطوير األعمال التجارية اإلرسال

investment@swcc.gov.sa 

 لتنسيق الزيارات:

 الحبيل لمى

 LAlhubail@swcc.gov.sa/ البريد اإللكتروني:   14526 التحويلة (966)+ 114631111
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 :المظاريف وفتح العطاءات تقديم موعد 3.4

  االعالن في المحدد موعدال في العطاءات تقدم أن يجب

 :العطاء تقديم 3.5

 البيانات جميع وإكمال الالزمة بالدقة المرفق العطاء نموذج استيفاء المستثمر على 3.5.1

 بكراسة الواردة البنود به تقضي بما التام وااللتزام بالمراد كتابة أو طباعة وكذلك المطلوبة،

 .وملحقاتها والموصفات الشروط

 الشخص أو نفسه، المستثمر من عليها والتوقيع ومرفقاته العطاء صفحات ترقيم يجب 3.5.2

 مصدقا   تفويضال أصل ارفاق يجب مفوض شخص قبل من العطاء قدم وإذا ،هقبل من المفوض

 .شرعية بوكالة مصحوبا أو ،التجارية الغرفة من

 المزايدة اسم الخارج من عليه ويكتب األحمر بالشمع مختوم مظروف داخل العطاء يقدم 3.5.3

 .الفاكس ورقم هواتفه وأرقام وعنوانه، المستثمر، واسم ورقمها،

 :األسعار كتابة 3.6

 :يلي ما يراعى أن عطائه اعداد عند المستثمر على يجب

 أجراء له يجوز وال والمواصفات، الشروط كراسة لمتطلبات وفقا بالعطاء السعر يقدم أن 3.6.1

 مواصفاتها، او المزايدة بنود من بند أي بشطب القيام أو عليها، تحفظ يأ ابداء أو تعديل، أي

 .لذلك المخالف العرض ويستبعد

 يبين مستقال   بندا   تقديم مع السعودي، بالريال( حروفا  ) وكتابه أرقاما   بالعطاء األسعار تدون 3.6.2

 .المضافة القيمة ضريبة قيمة فيه

 السعر عرض في تعديل وأ تصحيح يأو الطمس او المحو او الكشط للمستثمر يجوز ال 3.6.3

 صادر رسمي خطاب على وختمه عليه والتوقيع ،واألرقام بالحروف جديد من كتابته تعاد ان يجب

 .العطاء مقدم من
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 :العطاء سريان مدة 3.7

 مد طلب في الحق وللمؤسسة المظاريف لفتح المحدد التاريخ من يوم( 90) العطاء سريان مدة

 إذا الضمان يعاد وال المفعول نافذ العطاء ويبقى ،ذلك الضرورة اقتضت ما إذا العطاء سريان

 .المظاريف لفتح المحدد التاريخ من يوم( 90) مدة انتهاء قبل عرضه العرض مقدم سحب

 :البنكي الضمان 3.8

 للعطاء المقدم، اإلجمالية القيمة من%( 5) بنسبة بنكي ضمان العرض مع يقدم نأ يجب 3.8.1

 يكون نأو ،البنك المركزي السعودي لدى معتمد بنك من ضمان خطاب شكل ويكون في

 الحاجة دون المؤسسة من طلب ولأ عند الدفع واجب يكون نأو لإللغاء، قابل وغير مشروط غير

 ال مدة المفعول ساري البنكي الضمان خطاب يكون نأ يجب كما قضائي، حكم وأ نذارإ الى

 انسحب وإذا  ،الحاجة دعن للتمديد وقابل العطاء لتقديم موعد خرآ تاريخ من أشهر ثالثة عن تقل

 من يوما   عشر خمسة وانقضاء مسجل بخطاب إنذاره بعد ضمانه يصادر الترسية بعد المستثمر

 من جزء يصادر الترسية وقبل المظاريف فتح بعد المستثمر انسحب وإذا  ،باإلنذار إخطاره تاريخ

 بالضمان المؤسسة تحتفظ كما ،قيمة العطاء المقدم إجمالي من%( 2) يعادل بما ضمانه

 .الموقع وتسليم التعاقد نهاية حتى عليه المرسى المستثمر قدمه الذي البنكي

 قيمة في النقص نسبة تكون نأ وأ البنكي، الضمان أصل به يرفق ال عطاء كل يستبعد 3.8.2

 المستثمر، اسم بغير مقدما   الضمان يكون وأ المطلوب، الضمان قيمة من% 10 تتجاوز الضمان

 .االستبعاد على االعتراض في الحق للمستثمر وليس

 يوما  ( عشر أربعة) خالل المقبولة غير العطاءات ألصحاب البنكي الضمان عن االفراج موعد 3.9

 .العرض على بالترسية المزايدة في البت تاريخ من
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 : العطاء مستندات 3.10

 وبالترتيب المفعول سارية تكون أن على التالية المستندات وارفاق استيفاء المستثمر على جبي

 :ذكره الوارد

 مع ،بختمه ومختوما   بذلك يفوضه ممن وا ،المستثمر من عليه والتوقيع لعطاءا نموذج 3.10.1

 .التوقيع تاريخ اثبات

 على بالتوقيع قام إذا وذلك ،شرعية وكالة أو التجارية، الغرفة من موثقا   رسمي تفويض 3.10.2

 .العطاء مقدم غير شخص ومرفقاته العطاء

 الذي وكيلها وأ الشركة عن المسؤول نأ يثبت ما ارفاق يجب شركة المستثمر كان إذا 3.10.3

 .الشركة عن نيابة للتوقيع الصالحية لديه ومرفقاته العطاء على وقع

 .التجاري السجل من المفعول سارية صورة 3.10.4

 .سعودي غير المستثمر كان إذا األجنبي االستثمار من صورة 3.10.5

 (.وجدت نإ) مشابهة بمشاريع الخاصة الخبرة يثبت ما إرفاق 3.10.6

 البند في الواردة للشروط وطبقا  ) البنك المركزي السعودي لدى معتمد بنك من ضمان خطاب 3.10.7

(3.8.) 

 .التسديد لشهادة صورة مع المفعول سارية والضريبة والدخل الزكاة شهادة من صورة 3.10.8

 .المفعول سارية التجارية بالغرفة االشتراك شهادة من صورة 3.10.9

 .االجتماعية التأمينات من الصادرة الشهادة من صورة 3.10.10

 .بالسعودة االلتزام شهادة من صورة 3.10.11

  .لتشغيل المنشآت الطبية ةالزمال تصاريحوال رخصال جميع 3.10.12
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 في المستثمر من عليها قعووم وملحقاتها للمنافسة والمواصفات الشروط كراسة 3.10.13

 .بها ورد بما المطلق المستثمر اللتزام تأكيدا   اإلقرار، نموذج

 (.وجد نإ) بموجبة والموصفات الشروط كراسة شراء تم الذي الدفع إيصال ارفاق 3.10.14

 :العرض إعداد قبل المستثمر واجبات -4

 :بالكراسة الواردة الشروط دراسة 4.1

 وإعداد ودقيقة وافية دراسة الواردة والمواصفات الشروط كراسة بنود دراسة المستثمر على

 للمؤسسة الحق يعطي بذلك االلتزام وعدم والمواصفات الشروط به تقضي لما وفقا   العرض

 .العطاء استبعاد في

 :المزايدة بيانات حول االستفسارات 4.2

 من االستفسار المستثمر على يجب ،المزايدة بنود من بند أي وضوح دمع أو غموض حالة في

 أيام سبعة عن تقل ال بمدة وذلك ،لعطائه تقديمة قبل زمالال اإليضاح على للحصول المؤسسة

 .العطاءات لتقديم المحدد النهائي التاريخ من

 :الموقع معاينة 4.3

 وأن للجهالة، نافية تامة معاينة قعاالمو بمعاينة يقوم أن عطائه تقديم وقبل المستثمر على

 والموقع العمل ونظام اشتراطات على والتعرف به السائدة األوضاع على تاما   فا  تعر  يتعرف

 ،بعطائه تقدمه بمجرد الشرط هذا استوفى قد المستثمر ويعتبر بعطائه، التقدم قبل بالمنطقة

 واألعمال العمل ونظام الموقع بخصوص جهالة بأية االحتجاج أو االدعاء الحقا له يحق ال بحيث

 .به المتعلقة
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 :المظاريف فتح واثناء قبل لمستثمرول للمؤسسة يحق ما -5

 إذا يةالصالح صاحب موافقة أخذ بعد المظاريف فتح قبل المزايدة لغاءإ للمؤسسة يجوز 5.1

 من بند أي لمضمون التعديل أو الحذف أو اإلضافة لها ويحق ،ذلك العامة المصلحة اقتضت

 المؤسسات أو الشركات جميع إلى خطارإ أو خطاب بموجب والمواصفات الشروط كراسة ينود

 تعتبر أن على ،المظاريف فتح موعد قبل وذلك والمواصفات الشروط كراسة بشراء قامت التي

 هذه من يتجزأ ال جزء به المؤسسات أو به الشركات إخطار تم تعديل أو حذف أو إضافة أية

 .للجميع وملزما   والمواصفات الشروط

 :المظاريف فتح موعد تأجيل 5.2

 ذلك تم وإذا ،ذلك إلى الضرورة دعت ما إذا اريفالمظ فتح وموعد تاريخ تأجيل للمؤسسة يحق

 .خطيا   بالتأجيل المتقدمين جميع ستخطر المؤسسة فإن

 :العطاء تعديل 5.3

 صاحب من دعاءا أي إلى يلتفت ولن ،تقديمه بعد عطائه في تعديل أي اءإجر  للمستثمر يجوز ال

 .تقديمه بعد عطائه في خطأ بوجود العطاء

 :المظاريف فتح جلسة حضور 5.4

 يكون أن ويجب ،المحدد الموعد في المظاريف فتح ةجلس حضور همندوب أو للمستثمر يحق

 ،الجنسية سعودي المظاريف فتح جلسة لحضور المفوض المؤسسة أو الشركة مندوب

 يحضر لم لمن االعتراض يحق وال التجارية الغرفة من مصدق   تفويض   أو شرعية بوكالة مصحوبا  

 .الجلسة
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    :الموقع وتسليم والتعاقد الترسية -6

 عروضال فحص لجنة إلى العروض تقدم إجراءاتها المظاريف فتح لجنة تستكمل أن بعد 6.1

 .تراه بما الصالحية لصاحب التوصية وتقديم ،لدراستها

 تاريخ من يوما   عشر خمسة خالل المؤسسة لمراجعة المزايدة عليه رست من اخطار يتم 6.2

 عن تخلفه حال وفي األولى، السنة قيمة وتسديد العقد توقيع من اإلجراءات الستكمال اإلخطار

 .الضمان ومصادرة الترسية في هحق إلغاء يتم انسحابه أو المؤسسة مراجعة

يحددها في عرضه المقدم بحيث  على فترة سماح يحصل المستثمر الذي رست عليه المزايدة 6.3

، ويتم حساب استثمار السنة لالستثمار لتجهيز العيادات واالستعدادوذلك أربعة أشهر ال تزيد عن 

 األولى من بعد هذه المدة.

 الثاني العطاء صاحب على المزايدة ترسية الصالحية صاحب موافقة أخذ بعد للمؤسسة وزجي 6.4

 المدة خالل اإلجراءات ملتستك ولم المزايدة عليه رست الذي األول العطاء قيمة بنفس

 .أخرى مزايدة في يعاد الطرح/الطرح الجزئي السعر هذه إلى يتوصل لم فإذا ،المحددة

 :الموقع تسليم 6.5

 مفصل بشكل ومحتوياته الموقع حالة فيه تثبت محضر بموجب للمستثمر الموقع تسليم يتم

 موعد خالل والمستثمر المؤسسة من المحضر ويوقع ،ويتم تجهيز المحضر من قبل المستثمر

 دون يحول المؤسسة لدى عوائق هناك يكن لم ما العقد توقيع تاريخ من يوما( ثالثين) أقصاه

 العرض في المدون عنوانه على مكتوبا   إشعار إشعاره يتم المحضر توقيع عن هتأخر  حال وفي ،ذلك

  .اإلشعار هذا تاريخ من العقد مدة وتحسب
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  :العامة االشتراطات -7

 :المقدم السعر بعرض التالية األمور توضيح المستثمر على يجب 7.1

 .السعر عرض صالحية .أ

 فترة السماح المطلوبة بحيث ال تتعدى أربعة أشهر. .ب

 رغبته عدم حالة في كتابيا   المياه لتحلية العامة المؤسسة ابالغ المستثمر على يجب 7.2

 .العطاء هذا في بالمشاركة

 – هاتف – صحي صرف – مياه – كهرباء) الخدمات جميععلى المستثمر تحمل تكاليف  7.3

 كافة وتحمل اإلضافية الخدمات إيصال المستثمر وعلى (،وغيرها حراسة – صيانة – نظافة

  .والرسوم التكاليف

 :للتنفيذ الزمني البرنامج 7.4

 . البدء الفعلي للتشغيل تاريخيوضح فيه  للتنفيذ، زمنيا   برنامجا   للمؤسسة يقدم أن المستثمر يلتزم

 :العالقة ذات والجهات المؤسسة من والتراخيص الموافقات على الحصول 7.5

 ذات األخرى والجهات المؤسسة من والتراخيص الموافقات على لحصولاب المستثمر يلتزم

 .وحده المستثمر على تقدم ما على الحصول مسؤولية وتقع العالقة

 :عامة أحكام 7.6

 .مراحله بجميع التنفيذ على االشراف في الكامل الحق للمؤسسة 7.6.1

 من وألكثر مستثمر من أكثر على العرض وترسية الكراسة هذه تجزئة للمؤسسة يجوز 7.6.2

 .بها المعمول األنظمة يخالف ال وبما العامة المصلحة يحقق ما حسب موقع

 له المتاحة باإلمكانيات استثمارها في يرغب التي المواقع على التقديم للمستثمر يجوز 7.6.3

 .المواقع جميع على التقديم ويفضل
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 ملك هي المزايدة بهذه المتعلقة العطاء ووثائق والمخططات المستندات جميع 7.6.4

 .تقديمها بمجرد للمؤسسة

 .العقد في به المعمول هو الميالدي التقويم 7.6.5

 مصاريف من تحمله عما بالتعويض المؤسسة الى الرجوع في الحق العطاء لمقدم ليس 7.6.6

 .قبوله عدم حالة في عطائه تقديم نتيجة رسوم أو

 .الحكومية والمشتريات المنافسات لنظام المزايدة هذه تخضع 7.6.7

 :العامة للمصلحة العقد إلغاء 7.6.8

 تتعلق ألسباب مدته نتهاءا قبل العقد لغاءإ الصالحية صاحب موافقة بعد للمؤسسة يجوز

 .الحكومية والمشتريات المنافسات نظام حسب بذلك المستثمر إشعار بعد العامة بالمصلحة

 :الخاصة االشتراطات  -8

 للقواعد طبقا الطبي النشاط مزاولة لها المرخص الجهات من المتقدم يكون أن يجب 8.1

 .الشأن هذا في بها المعمول

  :العقد مدة 8.2

، ويحق الموقع تسليم آللية طبقا للمستثمر الموقع تسليم تاريخ من تبدأ( سنوات 5) العقد مدة

 للمؤسسة تمديد المدة لمدة مماثلة.

 :واإلنشاء التجهيز فترة 8.3

يتم التشغيل التجاري للعيادات الطبية الداخلية بالمجمعات السكنية فورا من استالمها مع بقاء 

الطاقم الحالي للمؤسسة لحين تمكن المستثمر من تشغيل كامل العيادة بكامل أجهزتها 

يوم، وإذا تعذر ذلك ألسباب تعود للمستثمر لمدة تزيد عن  120وتغطية جميع الزيارات لها خالل 
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، ن للمؤسسة الحق بالرفع لصاحب الصالحية لطلب سحب المشروع وإلغاء العقدإف ا  يوم 120

   والترسية على المستثمر التالي.

 :(المطلوب) به المسموح االستثماري النشاط 8.4

 إدارةلالستثمار ب المؤسسة قبل من معتمد( تجاري) نشاط هو به المسموح االستثماري النشاط

 بعد اال النشاط هذا لغير الموقع استعمال للمستثمر يجوز وال الطبية العيادات وصيانة وتشغيل

 .   ذلك على المؤسسة موافقة

والجهات المعنية  الصحة وزارة وقوانين بقواعد كامال التزاما يلتزم أن المستثمر على يتعين 8.5

، المستخدمة الطيبة واألجهزة واألدوية والمواد المقدمة الطبية الخدمات جميع فياألخرى 

 .بالمملكة الشأن هذا في بها المعمول للقوانين تماما خاضعة تكون أن يجبو

 المواد تكون أن على الالزمة والمعدات والمواد األدوات جميع بتوفير المستثمر يلتزم 8.6

 معروفة شركة انتاج من بالعيادة المستخدمة ذلك شابه وما والمعدات واألدوات واألدوية

 مدة فيها بما البيانات كافة عليها ومدون الصحة وزارة لرقابة وخاضعة وجيدة متخصصة

 بطريقة معها التعامل عليه ويجب اإلنتاج ومصدر الصالحية انتهاء وتاريخ اإلنتاج وتاريخ الصالحية

 عليها يترتب وما القانونية المسائلة المستثمر يتحمل) واالستخدام التخزين أثناء سليمة صحيحة

 (.والمواد والمعدات األدوات عن ناتجة حوادث أي -الله قدر ال- حدوث حالة في

األطباء والممارسين الصحيين ) المؤهلين الموظفين من الالزم العدد بتوفير المستثمر يلتزم 8.7

 تأدية يضمن بما( الطبية بالمنشآت وجوده يلزم ومن والصيانة النظافة عمالوالطاقم اإلداري و

 :اآلتية الشروط الموظفين هؤالء في يتوفر وأن األكمل الوجه على المطلوبة الخدمة

 .المهنة بمزاولة لهم تسمح التي الالزمة والرخص الشهادات يمتلكوا أن •

 .المطلوبة الخدمة لتقديم يلزم ما بكل كاملة دراية وعلى المجال في خبرة ذوي يكونوا أن •

 .والنظافة المظهر حسن العمال في يشترط •
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 بديل توفير يلزم تراه سبب ألي الموظفين من فرد أي على المؤسسة موافقة عدم حالة في •

 .له

 أدائهم وحسن وسالمتهم تصرفاتهم حيث من الموظفين عن مسؤوال المستثمر يكون 8.8

المياه  لتحلية العامة بالمؤسسة تليق التي بالصورة الرسمي الطبي والزي المطلوبة للخدمات

 يتعلق ما وكل وانتقاالتهم وسكنهم مواعيدها في أجورهم تأمين عن أيضامسؤوال والمالحة 

 هذه تخص التي واإلجراءات العمل مكتب لقوانين طبقا بها المعمول والشروط بالتأمينات

 .المملكة داخل بها والمعمول األحوال

 صباحا   الثامنة الساعة من لفترة ال تقل عن ثمان ساعات العيادة عمل بمواعيد المستثمر يلتزم 8.9

الحق أن يزيد فترة عمل  وله الجمعة يوم عدا ما األسبوع أيام جميع مساء الرابعة الساعة الى

 دون اليوم طوال يعمل طوارئ استقبال قسم هناك يكون أن علىالعيادة حسب المصلحة 

 .وفي جميع أيام األسبوع توقف

 المستثمر بتشغيل العيادات األساسية والمعامل وهي:يلتزم  8.10

 مختبرات –أشعة -صيدلية  –طوارئ  –أسنان  –أطفال  –نساء  –باطنية  –طب عام 

 أخرى حسب المصلحة. وأقسام عيادات أي وللمستثمر زيادة

 واستعمال الالئق الحضاري بالمظهر وااللتزام للعيادة الدائمة بالنظافة المستثمر يلتزم 8.11

 المتبعة الصحيحة بالطريقة الطبية النفايات ونقل وتجميع دائمة بصفة المناسبة المطهرات

 .بأول أوال   جمعالم خارج ونقلها العادية النفايات وكذلك الصحة وزارة وقواعد لقوانين طبقا

 يلزمه ما وكل وتمديدات ومعدات وأجهزة أدوات من يحتاج ما بتأمين المستثمر يلتزم 8.12

 .الئق بشكل خدماته لتقديم
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 للمؤسسة العام والنظام والسالمة األمن ومقتضيات قواعد اتباع عن مسؤول المستثمر 8.13

 القانونية اإلجراءات كافة واتخاذ التعاقد فسخ في الحق للمؤسسة ويكون المياه لتحلية العامة

 .ذلك بتسهيل قيامه أو األشكال من شكل بأي ذلك مخالفة ثبت ما اذا المستثمر قبل

 ومكوناته وملحقاته وتجهيزاته له المخصص الموقع على المحافظة المستثمر على يتعين 8.14

 الضمان البنكي رد يتم وال بها استلمه التي الحالة وبنفس كان كما العقد نهاية في وتسليمه

 .ذاك حين مصادرته في الحق للمؤسسة ويكون الشرط بهذا أخل ما إذا له

عيين فريق لإلشراف على األعمال الطبية والفنية بعد البدء بالتشغيل تلمؤسسة الحق في ل 8.15

 الفعلي وذلك لضمان تقديم خدمة مناسبة للعاملين وعوائلهم. 

 :واألمن السالمة متطلبات 8.16

 :يلي بما المستثمر يلتزم

 األمن متطلبات وفق األمنية باالشتراطات وااللتزام االعتبار في االخذ المستثمر على يجب •

 .بالمؤسسة الصناعي

 أو األشخاص تصيب حوادث أو اضرار وقوع لمنع االزمة واالحتياطات اإلجراءات كافة اتخاذ •

 .والخاصة العامة الممتلكات أو األعمال

 .العيادات على حراسة تأمين •

 .كافية والخارجية الداخلية اإلنارة تكون أن يجب •

 :اإلعالنية اللوحات 8.17

 الشؤون وزارة من الصادرة واإلعالنية الدعائية للوحات الفنية االشتراطات بتطبيق المستثمر يلتزم

 .للمبنى الدعائية باللوحات يتعلق فيما والقروية البلدية

 الرعاية تقديم في الممارسات أفضل وفق اتالعياد وصيانة وتشغيل بإدارة المستثمر لتزمي 8.18

 .الطبية



 

 29من  21الصفحة 
 

 االنتقاليتم  االجتيازوفي حال عدم  الالحق، الفائز للتأهيليخضع المستثمر صاحب العرض  8.19

 ".التأهيل" (1حسب الملحق رقم ) لصاحب العرض الذي يليه

للمؤسسة الحق في تقييم آداء المستثمر والتزامه بحسن اآلداء وتقييم رضى المراجعين  8.20

 بشكل دوري.

للمؤسسة الحق في عقد اجتماعات دورية مع المستثمر للنقاش حول نقاط التحسين  8.21

والمالحظات، وإعطاء مهلة زمنية للمستثمر لعمل التصحيحات الالزمة، وفي حال إخفاق 

المستثمر في عمل التصحيحات يحق للمؤسسة إشعاره إشعارا  نهائي وإعطائه مهلة ثالثين يوما  

 على المستثمر التصحيح يحق للمؤسسة فسخ العقد.للتصحيح، وفي حال تعذر 
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 التقييم معايير -9

 الدرجة الوزن المعيار

 التجارية العالمة

توفير  المستثمر على يجب**

 الداعمة للتقييم الوثائق

5% 

سنوات كاملة عمرا   10درجة عن كل  1يحصل المستثمر على  :العراقة

 .**درجة 2للعالمة التجارية بحد اقضى 

فروع باسم العالمة  5درجة عن كل  1يحصل المستثمر على  :االنتشار

مناطق بالمملكة يتواجد بها،  3درجة عن كل  1التجارية التي تقدم بها، و

 **درجة. 2بحد أقصى 

درجة في حال كانت أحد منشأته حاصلة  1يحصل المستثمر على  :الجودة

 .**JCIأو  سباهياعتماد على 

 الطبية العيادات تنوع

 عام، طب)العيادات األساسية: 

نساء ووالدة، أطفال،  باطنية،

 (طوارئ، أسنان

10% 

يحصل المستثمر  فوق العيادات األساسية سيتم االلتزام بفتحها عيادة كل

 ، ولو كانت كلها في موقع واحد.درجات 10درجة بحد أقصى  1على 

 حال التجزئة سينظر لكل موقع على حده(في )

 %10 المطلوبة السماح فترة

 شهر. 1درجات إذا كانت فترة السماح المطلوبة  10يحصل المستثمر على 

 شهر. 2درجات إذا كانت فترة السماح المطلوبة  6يحصل المستثمر على 

 شهر.أ 3درجات إذا كانت فترة السماح المطلوبة  4يحصل المستثمر على 

 (في حال التجزئة سينظر لكل موقع على حده)

 %10 التقديم على جميع المواقع
 الستة درجات عند التقديم على جميع المواقع 10يحصل المستثمر على 

 بالمنافسة.

 السنوية الرسوم قيمة

)يجب أن تكون أعلى من الحد األدنى 

 (ألجرة المثل -غير المعلن-

35% 

 درجة 35المستثمر األعلى رسوم مالية يحصل على 

 وهكذا درجات 5والذي يليه أقل بـ 

 فالمستثمر الثامن سيحصل على صفر

 (في حال التجزئة سينظر لكل موقع على حده)

 للمؤسسةالعوائد  نسبة

ثابتة لكل  يلزم أن تكونو

 المواقع

30% 

 درجة 30المستثمر األعلى نسبة عوائد للمؤسسة يحصل على 

 درجات وهكذا 5والذي يليه أقل بـ 

 فالمستثمر السابع سيحصل على صفر
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 (نموذج) المستثمر من إقرار – 10

 

 :يلي بما المستثمر يقر

 .بها جاء بما ملتزم وأنه ومرفقاتها والمواصفات الشروط كراسة على اطلع .1

 .المزايدة بموضوع الصلة ذات بها المعمول السعودية األنظمة جميع على اطلع .2

 .للجهالة نافية تامة معاينة كاملة قعاالمو عاين .3

 .صحيحة االستمارة هذه في المدرجة المعلومات جميع بأن أقر .4

 

 

 

 : ........................................................االسم

 ................................................... :الوظيفة

 ................................................... :التاريخ

 

 الختم                                                                                         التوقيع

 

 

 

 

 



 

 29من  24الصفحة 
 

  العطاء تقديم نموذج -11

  للتحليةالطبية بالمجمعات السكنية  العيادات باستثمار الخاصة م2021 لعام)............(  رقم العامة للمزايدة

  المالحة المياه لتحلية العامة المؤسسة في......  المشتريات إدارة مدير سعادة

  وبركاته الله ورحمة علبيكم السالم

 الطبيةالتشغيل التجاري للعيادات  رغبتكم المتضمن)........(  بتاريخ بالصحف المنشور اعالنكم إلى إشارة
ا ونفيدكم اعنه المعلن تشغيل العيادات الطبية في الرغبة لدينا أننا وحيث  كافة على اطلعنا قد بأننا أيض 

 نافية تامة معاينة الطبيعة على العيادات معاينة تم كما ،ومعايير التقييم المنافسة بهذه الخاصة المعلومات
 .للجهالة

 ة:التالي ولاالجدحسب  ستثمارالل بعرضنا لسعادتكم نتقدم

ملحقة به كل عيادة على حدة وفي حال االختالف ال الخمسة وهو ملخص الجداولجدول لكامل المنافسة 
 الملحقة: الخمسةيتم اعتماد الجداول 

 التشغيل التجاري للعيادات الطبية:

المواقع التي تم التقديم 

 عليها

 الخبر 

فترة السماح 

 المطلوبة

 شهر واحد 

 شهرين  الجبيل 

 ثالثة أشهر  ينبع 

 أربعة أشهر  الشقيق 

  الشعيبة  

نسبة العوائد للمؤسسة من صافي 

 الربح
 بالمئة كتابة % رقما

الرسوم السنوية المدفوعة 

للمؤسسة غير شاملة ضريبة القيمة 

المضافة عن كامل المواقع المتقدم 

  عليها )سنة واحدة(

  كتابة  رقما

)عن سنة  ضريبة القيمة المضافة

 واحدة(
  كتابة  رقما

مبلغ الرسوم غير شامل الضريبة عن 

كامل المواقع المتقدم عليها 

 )خمس سنوات(

  كتابة  رقما

لمدة  مبلغ الرسوم شامل الضريبة

 ( عن كامل المواقعخمس سنوات)

 المتقدم عليها

  كتابة  رقما

 

 



 

 29من  25الصفحة 
 

 :)جدول لكل عيادة( الخمسةالجداول  /ا  لثثا

 :بالخبرالمجمع السكني العيادة الطبية ب: 1جدول رقم 

العيادات التي نلتزم بفتحها 

 فوق العيادات األساسية

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

فترة 

السماح 

 المطلوبة

 شهر واحد 

 شهرين 

 ثالثة أشهر 

 أربعة أشهر 

الرسوم السنوية المدفوعة 

للمؤسسة غير شامل ضريبة 

القيمة المضافة )سنة 

 واحدة(

 رقما

  

 كتابة

 

  كتابة  رقما المضافةضريبة القيمة 

مبلغ الرسوم غير شامل 

 الضريبة لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

مبلغ الرسوم شامل الضريبة 

 لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

 

 

 

 بالجبيل:المجمع السكني العيادة الطبية ب: 2جدول رقم 

العيادات التي نلتزم بفتحها 

 فوق العيادات األساسية

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

فترة 

السماح 

 المطلوبة

 شهر واحد 

 شهرين 

 ثالثة أشهر 

 أربعة أشهر 

الرسوم السنوية المدفوعة 

للمؤسسة غير شامل ضريبة 

القيمة المضافة )سنة 

 واحدة(

 رقما

  

 كتابة

 

  كتابة  رقما ضريبة القيمة المضافة

مبلغ الرسوم غير شامل 

 الضريبة لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

مبلغ الرسوم شامل الضريبة 

 لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

 

 

 



 

 29من  26الصفحة 
 

 :بينبعالمجمع السكني العيادة الطبية ب: 3جدول رقم 

العيادات التي نلتزم بفتحها 

 فوق العيادات األساسية

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

فترة 

السماح 

 المطلوبة

 شهر واحد 

 شهرين 

 ثالثة أشهر 

 أربعة أشهر 

السنوية المدفوعة الرسوم 

للمؤسسة غير شامل ضريبة 

القيمة المضافة )سنة 

 واحدة(

 رقما

  

 كتابة

 

  كتابة  رقما ضريبة القيمة المضافة

مبلغ الرسوم غير شامل 

 الضريبة لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

مبلغ الرسوم شامل الضريبة 

 لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

 

 

 :بالشقيقالمجمع السكني الطبية بالعيادة : 4جدول رقم 

العيادات التي نلتزم بفتحها 

 فوق العيادات األساسية

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

فترة 

السماح 

 المطلوبة

 شهر واحد 

 شهرين 

 ثالثة أشهر 

 أربعة أشهر 

الرسوم السنوية المدفوعة 

للمؤسسة غير شامل ضريبة 

القيمة المضافة )سنة 

 واحدة(

 رقما

  

 كتابة

 

  كتابة  رقما ضريبة القيمة المضافة

مبلغ الرسوم غير شامل 

 الضريبة لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

مبلغ الرسوم شامل الضريبة 

 لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

 

 

 

 

 



 

 29من  27الصفحة 
 

 :بالشعيبةالمجمع السكني العيادة الطبية ب: 5جدول رقم 

العيادات التي نلتزم بفتحها 

 األساسيةفوق العيادات 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

فترة 

السماح 

 المطلوبة

 شهر واحد 

 شهرين 

 ثالثة أشهر 

 أربعة أشهر 

الرسوم السنوية المدفوعة 

للمؤسسة غير شامل ضريبة 

القيمة المضافة )سنة 

 واحدة(

 رقما

  

 كتابة

 

  كتابة  رقما ضريبة القيمة المضافة

مبلغ الرسوم غير شامل 

 خمس سنوات الضريبة لمدة
  كتابة  رقما

مبلغ الرسوم شامل الضريبة 

 لمدة خمس سنوات
  كتابة  رقما

 

 

% 5 يعادل بنكي وضمان قبلنا من صفحاتها جميع توقيع بعد والمواصفات الشروط كراسة برفقة وتجدون
 دون األول الطرف قبل من للتجديد وقابل لإللغاء قابل وغير مشروط غير) لالستثمار االجمالية القيمة من

 .والمواصفات الشروط كراسة في المطلوبة المستندات وكافة( الثاني للطرف الرجوع

   المؤسسة/  الشركة أسم
            التجاري السجل رقم
  :تاريخ  : من صادر
  (الرسمي) اإللكتروني البريد
  :جوال  :هاتف
 :البريدي الرمز  (واصل) ب.ص

 اإلضافي الرقم
 

  التقديم تاريخ  :فاكس
  العنوان

 . للشركة الرسمي الورق على واعتمادها الصيغة نسخ ويتم معتمدة لصيغة نموذج

 الختم التوقيع االسم
   

 

 

 



 

 29من  28الصفحة 
 

 : التأهيل1ملحق رقم 

لصاحب  االنتقاليتم  االجتيازالالحق ، وفي حال عدم  للتأهيل الفائزالمستثمر صاحب العرض  يخضع: أوال

 العرض الذي يليه .

م التأهيل على السجالت تكما ي ،االستثمارية: يتم التأهيل على القدرات المالية والفنية والخبرة ثانيا

النظامية والهيكلة التنظيمية واألساس القانوني لنشاط المستثمر من حيث التحالفات والتضامن 

 .وجدتوالشركة األم والفروع إن 

 :الالحق التأهيل إجراء من المؤسسة تمكن والتي التالية المعلومات تقديم المتنافسين جميع على: ثالثا

وفي حال المؤسسات الفردية يتم تقديم كشف  سنوات،المالية المدققة آلخر ثالث  القوائم •

 .الحساب المصدق

االستثمارية  األنشطةمع إدراج كل  االستثمارأو ما يثبت  االتي تم توقيعه االستثمارية العقود •

 .بها المنظمة تقوم التي

 ي.التنظيم الهيكل •

 .الفرعية والشركات األم الشركة عن اإلفصاح •

إذا كانت الشركة تقدمت بطلب إفالس من أي نوع أو خضعت إلجراءات  عما اإلفصاح •

 .اإلفالس أو تنوي طلب اإلفالس

 جهات أو بالمحاكم منظورة قضايا لديها المؤسسة أو الشركة كانت إذا ما اإلفصاح •

 .القطعية مكتسب حكم بحقها صدر كان إذا وما التحكيم

 تقديم مع الباطن من مستثمرين على التأجير تنوي المؤسسة أو الشركة كانت إذا ما اإلفصاح •

 .المرشحين الباطن مستثمرين عن الملحق هذا في المطلوبة المعلومات نفس

 .إذا كان المستثمر ينوي الدخول في شراكة أو تضامن مع مستثمر أجنبي عما اإلفصاح •

: في حال عدم تحقق أي من المتطلبات في الفقرة ثالثا أعاله يجب على المستثمر النفي كتابيا رابعا

 ينطبق( )العبارة  باستخدام

  .تقديم جميع المعلومات المطلوبة في هذا الملحق ضمن ملف العرض الفني :خامسا

يجوز للمؤسسة طلب معلومات إضافية غير المعلومات المحددة  التأهيل،: لغرض إجراءات ادساس

 في هذا الملحق.

 



 

 29من  29الصفحة 
 

 إحصائيات :2ملحق رقم 

 :القاطنين التقريبي بالمجمعات السكنية عدد -1

 عدد الساكنين المجمع السكني

 4500 الخبر

 7000  الجبيل

 2000 ينبع

 2500 الشقيق

 1000  الشعيبة

 علماً أنه سيكون هناك تسهيالت للمراجعين من خارج المجمع السكني.

 :للعيادات الطبية خالل الثالث سنوات الماضية عدد الزيارات -2

 

 

 

 

 

 

 

مما أثر بوضوح  2017علماً أنه جميع العاملين وذويهم ووالديهم قد انضموا لبرنامج التأمين الطبي عام 

 أعداد الزيارات. على

 

 إجمالي عدد الزيارات
 الموقع

 م

2020 2019 2018 

 1 عيادة الخبر  23157 25295 14515

 2 عيادة الجبيل  31554 32305 18544

 4 عيادة ينبع  7940 7131 4662

 5 عيادة الشقيق 9026 10639 6958

 6 عيادة الشعيبة  16388 14254 7900


