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نموذج لتنفيذ  ةز الرئيسيالمراك" تشغيلفي  للمشاركة  شركات استشاريةل دعوة تأهي
 " الرعاية الحديث في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية

املسبق متهيداً لدعوتكم  االستشارينيإىل املشاركة يف برنامج تأهيل  حتقيق الرؤية مبكتبدعوكم وزارة الصحة ممثلة ت
يع أحناء اململكة العربية مجذ منوذج الرعاية احلديث يف املركز الرئيسي لتنفي" تشغيليف منافسات لتقدمي عروضكم 

 العامة.ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطين ويف إطار املنافسة  ،"السعودية 
 سيتم طرحها الحقا، اليت اتواملشاركة يف املناقص االستشارينييف حال رغبتكم يف املشاركة يف برنامج تأهيل 

 .املرجو إتباع اخلطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( يف امللحق الثالث من هذه الدعوة
 يم النهائي.د بتاريخ التسلالتقي  ة التأكد من فهمه جيداً مع مراعااملرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  

 يف عدم التأهل. قبله يعد سبباً  وأإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم مجيع املتطلبات يف موعد التسليم النهائي 
 راه مناسباً.تقبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا  بوزارة الصحةمكتب حتقيق الرؤية و ل حيق

 ترسل إىل: مساء  3  الساعة  1112/ 6/ 11  األحد آخر موعد إلرسال اإلستفسارات
Procurement-vro@moh.gov.sa 

 مساء  3  الساعة  1112/ 6/ 12  األحد آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

جيب ارسال مجيع املستندات املطلوبة مناولة اىل إدارة 
نوان مبكتب حتقيق الرؤية بالعالعقود واملشرتيات 

 التايل:
 طريق امللك فهد  –الرياض 

الدور الثالث –برج البحرين   
 الملحقات المرفقة: 

 حملة عامة.امللحق االول:  -
 .عن اخلدمة املطلوبة ةامللحق الثاين: نبذ -
 املتطلبات.امللحق الثالث:  -

 ،،مع الشكر والتقدير
 

mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 

 

 

 

 
 

 2  1131نبذة عن رؤية اململكة 
 5 نبذه عن برنامج التحول الوطين

 5 منوذج الرعاية الصحية احلديث بوزارة الصحةنبذة عن 
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 8101نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

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.

 .م1131ؤية ر عنــد بنــاء ته اململكة ـانتهجورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا 
ة،  وسند لألمة العربية واإلسالمي الريــادي كعمــق ــاها 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.

تكامل زدهر ووطن طموح وهذه احملاور تتعتمد الرؤية على ثالث حماور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد م
 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
 برنامج خدمة ضيوف الرمحن  .1
 برنامج صندوق اإلستثمارات العامة  .3
 برنامج تطوير الصناعة الوطنية واخلدمات اللوجستية  .2
 برنامج تطوير القطاع املايل  .5
 برنامج حتسني منط احلياة  .6
 برنامج ريادة الشركات الوطنية  .1
 برنامج الشراكات اإلسرتاتيجية  .2
  برنامج اإلسكان .9

 برنامج التخصيص .11
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 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
 برنامج حتقيق التوازن املايل. .11

 نبذة عن برنامج التحول الوطني
 وإدراك التحديات اليت 1131ة ق برنامج التحّول الوطين للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعوديطل  أ  

ت اجلهات املشاركة د  د  سبيل حتقيقها. وح   االقتصادية والتنموية يفتواجه اجلهات احلكومية القائمة على القطاعات 
وجماهبة هذه التحديّات إىل  1131اململكة العربية السعودية  اسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤية االربنامج أهدافً  يف

بشكل سنوي،  افة، ومن مث حتديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهددد  حم   بناءً على مستهدفات 1111 العام
ألول على ا تفصيلية هلا، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق الربنامج يف عامه وبناء خطط

 يف األعوام املقبلة. مراجعة اجلهات املشاركةجهة حكومية على أن يتم  12مستوى 
 ململكة العربية السعوديةا زمة لتحقيق رؤيةويهدف الربنامج إىل تطوير العمل احلكومي وتأسيس البنية التحتية الال

م هي املوجة األوىل لتحقيق 1116للعام  وتعترب مبادرات الربنامج ،، واستيعاب طموحاهتا ومتطلباهتا1131
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 ونقل اخلربات بني اجلهات العاّمة، وإشراك ،املشرتك
 والتنفيذ، واملسامهة يف املتابعة وتقييم األداء. احللول وأساليب التمويل وابتكار

 

 نبذة عن نموذج الرعاية الصحية الحديث بوزارة الصحة
 مقدمة ومعلومات أساسية :
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على نطاق واسع، باإلضافة إىل حشد سكان اململكة  1131تعترب صحة السكان شرط أساسي لنجاح رؤية 
 إلنشاء اقتصاد جديد وواسع النطاق للمملكة خالل العقد القادم. 
 ولذلك فإن األهداف املقرتحة لتحول الرعاية الصحية هي ما يلي: 

 زيادة عمر ومستوى معيشة املواط .1
واملتمثل يف زيادة متوسط العمر املتوقع للمواطنني  1131قيمني، ملواكبة هدف رؤية نني السعوديني وامل .1

 .  1131سنة حبلول عام  21السعوديني ليصل إىل عمر 
حتسني أداء ومسؤولية مؤسسات الرعاية الصحية للمنظمات العامة واخلاصة داخل اململكة العربية  .3

 السعودية. 
 ي. املسامهة يف تعزيز االقتصاد السعود .2

  
ستؤدي هذه اإلصالحات إىل تقليل اإلصابات واألعباء املرضية وإعطاء األولوية للوقاية من اإلصابة واملرض 
وزيادة فعالية وكفاءة وتوقيت املبادرات املهمة وحتسني البنية االجتماعية واملادية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك 

 يف سبيل زيادة عمر ومستوى احلياة. 
أداء ومسؤولية منظمات الرعاية الصحية فإن هذه اإلصالحات ستشتمل على: احملافظات املنفصلة ولتحسني 

واللوائح التنظيمية والتزويد والتمويل، ومقدمي الرعاية الصحية العامة للمجموعات واملؤسسات، وتعديل حجم 
الصحية،  األمراض ومناذج الرعايةومهارة القوى العاملة السعودية لتعكس التطور الدميوغرايف والعبء الناجم عن 

 وحتسني استخدام التقنيات الرقمية وتعديل طبيعة وتوزيع مرافق الرعاية الصحية يف اململكة العربية السعودية حسب
 املطلوب. 

وللمسامهة يف تعزيز االقتصاد السعودي فإن هذه اإلصالحات ستؤدي إىل: املسامهة يف حتسني التوازن املايل مبا 
يتماشى مع األهداف االسرتاتيجية، وزيادة مسامهة القطاع اخلاص ومشاركة القطاع الثالث )دون إحداث أو 

 للمواطنني السعوديني. زيادة إخفاقات السوق(، وزيادة عدد فرص العمل ذات نوعية عالية 
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 : 1131لدى حتول الرعاية الصحية سبعة حماور مرتابطة لتحقيق رؤية 
  

  )إصالح التمويل )برنامج الشراء 
  .ترسيخ التحول املؤسسي 
  .)مشاركة القطاع اخلاص )والقطاع الثالث 
  .منوذج الرعاية الصحية 
  .القوى العاملة 
  .إدارة القطاع 
   .الصحة اإللكرتونية أو الصحة الرقمية 

  
إن الرتكيز على منوذج الرعاية الصحية حتديًدا يتطلب التصدي جملموعة واسعة من التحديات القائمة ضمن منوذج 
الرعاية الصحية يف عدد من املسارات األساسية للمرضى يف اململكة العربية السعودية. وبناًء على ذلك فقد ط ور 

ة الصحية ليتناسب مع احتياجات املرضى ومتطلباهتم واملتمركز يف تصميم النظام بأكمله. ويشتمل منوذج الرعاي
منوذج الرعاية الصحية على ما يلي: من املستشفى إىل املنزل ومن النشاط إىل نتيجته ومن العالج إىل الوقاية ومن 

النشيطني.  املتلقني السلبيني إىل املشاركني املؤسسة إىل اخلدمة ومن البنية املادية إىل اخلدمة االفرتاضية ومن
 الرعاية الستة، وهي: الرعاية الوقائية والرعاية’ أنظمة’مبادرة منسقة على صعيد  21وسيقدم منوذج الرعاية اجلديد 

 املخطط هلا والوالدة اآلمنة والرعاية العاجلة ورعاية احلاالت املزمنة والرعاية التلطيفية والتدخالت الشاملة. 
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
 
 
 
 

 9 عنوان العقد
 9 التاريخ املستهدف  لبداية العقد

 9 مدة العقد
 9 موقع العمل

 9 خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .0
 .مجيع أحناء اململكة العربية السعوديةالرعاية احلديث يف  منوذج تشغيل
 لبداية العقدالتاريخ المستهدف  .8

 م1/6/1112
 مدة العقد  .0

 شهر من تاريخ بداية العقد. (11) العقدستكون مدة 
 موقع العمل .2
 .مناطق اململكة العربية السعودية أحناء التجمعات الصحية يف مجيع سيتم التنفيذ يف .5
 خدمة المطلوبةالوصف  .6

عاية يف رئيسية لنموذج الر يتمحور هذا العمل على عدة متطلبات للدعم اخلاص بتشغيل مخسة مراكز 
والشمالية  ، الغربية،وتقدمي الدعم اللوجسيت. وتكون اخلمسة املراكز يف املناطق: الوسطى، الشرقية

 :التالية عمالباأل والقيام .واجلنوبية
 الندوات واملؤمترات وورش عمل- 1    التقنية املراكزمشاريع - 1
 التدريب-2          لبتوفري مستشارين وخرباء حسب الط- 3
 خدمات الكوادر البشرية-5

 خطة إدارة التغيير والتواصل
حىت يتم تنفيذ العمل يف منوذج الرعاية، يتطلب العمل التواصل مع مكتب إدارة التغيري والتواصل يف 
مكتب حتقيق الرؤية لتنفيذ مجيع اخلطط ذات العالقة الواردة من القسم. إال أنه ال جيوز لالستشاري 

التواصل مبكتب التغيري و  تنفيذ أي اعمال يف ما خيص إدارة التغيري والتواصل إال بعد موافقة قسم إدارة
 حتقيق الرؤية. 
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 الملحق الثالث

 المتطلبات

 08-00 املستندات املطلوبة
 11-15 النماذج املرفقة

 13 تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   

 قانونيةاملستندات ال .1
 .املفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1
 .املفعولشهادة الزكاة والدخل سارية  1-1
 .أمينات االجتماعية سارية املفعولشهادة من املؤسسة العامة للت 1-3
 . الغرفة التجارية سارية املفعولشهادة االشرتاك يف 1-2
 .رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجنيب سارية املفعول 1-5
/ رية املفعول )شهادة السعودةشهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سا 1-6

 .(نطاقات
 .القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة يف الثالث سنوات األخرية 1-1

 لتسليم.وترقيمها كما ذكر يف امللحق الثالث تعليمات ا االستشارييتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة خبتم 
 واخلربات السابقةفنية املستندات ال .1

 .حسب النموذج املرفق االستشاريذكر معلومات عن  1-1
1-1  
 لى:على أن حيتوي ع( Company Profileملف الشركة ) 1-3

 .اهليكل التنظيمي 1-1-1
 .عدد املوظفني 1-1-1
 .االستشاري عدد فروع ومكاتب  1-1-3
 .املوردين املعتمدين 1-1-2

لنوع العقد املذكور خالل اخلمس سنوات السابقة  ةذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشاهب 1-2
 .حسب النموذج املرفق
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 نموذج املرفق.حسب الذكر املشاريع احلالية واليت سيتم تنفيذها يف نفس فرتة عمل املشروع  1-5
 املرفق. حسب النموذج لالستشاريذكر خربات اجلهاز الفين واإلداري التابع  1-6
 .دة تنفيذ العقداملالية خالل م االستشاري ذكر إلتزامات  1-1
 .االستشاريذكر مصادر متويل  1-2
 .اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء إرفاق ما 1-9

 

  



   

     " عوديةمجيع أحناء اململكة العربية الس ذج الرعاية احلديث يف"املراكز الرئيسية لتنفيذ منو  روع تشغيلللمشاركة يف مش – لدعوة تأهي
(13 / 11) 

 

 

 

 النماذج المرفقة 

 

 

 

 

 01 االستشاريمنوذج  معلومات عن 
 16 - 15 املشاريع السابقة -منوذج اخلربات 
 12 - 11 املشاريع احلالية  -منوذج اخلربات 
 19 اإلداريالكادر  -منوذج اخلربات 
 19 الكادر الفين -منوذج اخلربات 

 11 تعليمات التسليم
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 الشركةنموذج  معلومات عن 
 

  شركةال -0
  شركةالرأس مال   مؤسسة( شركة/) الشركةاسم 

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -8
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكرتوين  :الربيد اإللكرتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -0
 نسبة امللكية اجلنسية املالك / الشركاء

   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -1
  االسم

  املسمى الوظيفي
 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكرتوين
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 المشاريع السابقة - نموذج الخبرات
 

 تقدمها الشركةالتي  توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -0
 
 
 
 خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول الشركةمشاريع منفذة من قبل ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -8

 التالي:
 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  1
  مكونات املشروع 3
  للمشروعاجلهة املالكة  2
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  1
  االنتهاءتاريخ  2
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   11
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  1
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 2
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  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  1
  االنتهاءتاريخ  2
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   11
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثالثالمشروع  الوصف الرقم
  املشروعاسم  1
  موقع املشروع  1
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 2
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  1
  االنتهاءتاريخ  2
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   11
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

 .ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
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 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 الشركة التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -0
 
 
 
 حسب الجدول التالي: قائمة حاليامشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -8

 المشروع األول الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  1
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 2
  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  1
  االنتهاءتاريخ  2
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   11
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  1
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 2
  قيمة العقد 5
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  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  1
  االنتهاءتاريخ  2
  املسؤول عن املشروع  اسم 9

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

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   11
  بريد إلكرتوين املسؤول عن املشروع  11

 .ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
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 الكادر اإلداري - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: للشركةوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 
 مدة الخبرة الخبرةالتخصص / مجال  الوظيفة االسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 .ميكن طلب السرية الذاتية عند احلاجة ملحوظة:
 

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: لالستشاريالتابع  الفنيوضح خبرات الكادر 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة االسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 .ميكن طلب السرية الذاتية عند احلاجة ملحوظة:



   

     " عوديةمجيع أحناء اململكة العربية الس ذج الرعاية احلديث يف"املراكز الرئيسية لتنفيذ منو  روع تشغيلللمشاركة يف مش – لدعوة تأهي
(11 / 11) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

  وصف المعيار المعيار مسلسل

المستندات  1

 القانونية

ستقوم اللجنة باستعراض الشهادات والوثائق المقدمة من الشركات طالبة 

م كراسة التأهيل وستقو في المطلوبةالتأهيل الموضحة في فقرة المستندات 

مار رخصة استث –العمل في المملكة )سجل تجاري ب بالتأكد من أحقية الشركة

 طبيعة نطاق المشروع.لنشاطها  وموافقةأجنبي( 

ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس تقسيم  اإلداريالكادر  2

  العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم بالجودة 

ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية  الكادر الفني 3

لفريق ومدى التي ستعمل في المشروع وتقيمها من حيث مستوى مؤهالت ا

 ارتباط خبرات الفريق الفني بنطاق عمل المشروع.

ستقوم اللجنة باستعراض ثالثة مشاريع على األقل مشابهة لنطاق عمل  الخبرة الفنية 4

المشروع خالل الخمس سنوات السابقة يقدمها طالب التأهيل مع ما يثبت 

إلى قيمة هذه قيامه بتنفيذها بنجاح )إرفاق شهادات حسن أداء( باإلضافة 

 المشاريع.

القوائم المالية  5

والتزامات 

المقاول خالل 

 مدة تنفيذ العقد

ستقوم اللجنة باستعراض القوائم المالية لثالث السنوات األخيرة لطالب التأهيل 

وحجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد، وستقوم اللجنة الفنية بتقييم قدرة طالب 

ماته خالل مدة تنفيذ المشروع من خالل عكس قدرته التأهيل على الوفاء بالتزا

 المالية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم
 بأي من التعليمات التالية يعد سبباً كافية لعدم التأهل: خاللالرجاء قراءة التعليمات وإتباعها،اإل

 . مساء  3  الساعة  1112/ 6/ 12  األحديوم  موعد أقصاهيتم تسليم املتطلبات يف  .1
 ل.غري مؤه االستشاري يف حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر يف املرفقات ويعد  .1
ارسال مجيع املستندات املطلوبة مناولة اىل إدارة العقود واملشرتيات مبكتب حتقيق الرؤية بالعنوان جيب  .1

 التايل:
 طريق امللك فهد  –الرياض 

 الدور الثالث –برج البحرين 
 مجيع املرفقات بشكل الكرتوين وباللغة العربية. جيب تعبئة .1
 .إلثبات دقة املعلومات االستشاري إرفاق صور املستندات الثبوتية خمتومة خبتم  .3
يعترب القصور يف تقدمي البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات  .2

 .عدم التأهلاملطلوبة سببا يف 
 .دي ذلك إىل عدم التأهلؤ باملعلومات الصحيحة ي النماذجيف حالة عدم تعبئة  .5
 يف حال وجود أي إستفسارات يتم ارساهلا إىل الربيد اإللكرتوين التايل: .6

Procurement-vro@moh.gov.sa 
( على أن يتم الرد عليكم يف خالل ثالث مساء  3  الساعة  1112/ 6/ 11  األحديف موعد أقصاه )

 أيام عمل.
 حسابات التواصل االجتماعي. وعرب www.moh.gov.saسيتم اإلعالن عن النتائج يف موقع اجلهة الرمسي  .1
بأسباب إستبعادهم يف مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن  الشركات الغري مؤهلهسيتم إخطار  .8

 اإلستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع ممثل اجلهة من للشركات الغري مؤهلهالنتائج أو ميكن 
 خالل الربيد اإللكرتوين السابق ذكره.

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

