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 االستشاريةالمكاتب دعوة تأهيل 

 "عاية الصحية األوليةإصالح وإعادة هيكلة الر "مشاريع مبادرة  للمشاركة في اإلشراف على

 املكاتب االستشاريةنامج تأهيل إىل املشاركة يف بر  مبكتب حتقيق الرؤية بوزارة الصحةوزارة الصحة ممثلة  دعوكمت
صالح وإعادة هيكلة إ"مشاريع مبادرة اإلشراف على يف منافسات املسبق متهيدًا لدعوتكم لتقدمي عروضكم 

 ملنافسة العامة.، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطين ويف إطار ا"الرعاية الصحية األولية
اليت سيتم طرحها  اتملناقصواملشاركة يف ا املكاتب االستشاريةيف حال رغبتكم يف املشاركة يف برنامج تأهيل 

 .الدعوة من هذه الثالثيف امللحق  )املتطلبات( املرجو إتباع اخلطوات الالحق ذكرها الحقا،
 د بتاريخ التسليم النهائي.ي  التقالتأكد من فهمه جيداً مع مراعاة املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته حبرص و  

 يف عدم التأهل. يعد سبباً  هقبل وأ موعد التسليم النهائي يفإن القصور وعدم إستيفاء وتسليم مجيع املتطلبات 
 اً.راه مناسبتتسليم وفقا ملا قبول أو رفض أي  بوزارة الصحةملكتب حتقيق الرؤية  حيق

 Procurement-vro@moh.gov.sa:ىلإ رسلت مساء 3 الساعه 2018 /21/05  ننيثاإليوم  آخر موعد إلرسال اإلستفسارات

 مساء 3الساعه  2018 /28/05  ثننياإلم يو  آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل
يات سلم مناولة اىل إدارة العقود واملشت ت

 مبكتب حتقيق الرؤية
 برج البحرين–طريق امللك امللك فهد 

 المرفقة:الملحقات 
 .حملة عامةامللحق االول:  -
 .عن اخلدمة املطلوبة ةامللحق الثاين: نبذ -
 .املتطلباتامللحق الثالث:  -

 ،،مع الشكر والتقدير
 
 

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

 لمحة عامة

 4  2030نبذة عن رؤية اململكة 
 5 نبذه عن برنامج التحول الوطين

 5 ارة الصحةبوز  اهلندسيةاملساعدة للشئون الوزارة وكالة نبذه عن 
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 2030عن رؤية المملكة العربية السعودية  ةنبذ
ا هعديدة، متكن وغرافية واقتصاديةجغرافية وحضارية واجتماعية ودميمات لقد حبا اهلل اململكة العربية السعودية مقو 

 من تبوء مكانة رفيعة بني الدول القيادية على مستوى العامل.
 .م 2030رؤية عنــد بنــاء  ته اململكةـانتهجــا ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك م

سالمية،  وسند لألمة العربية واإل عمــقــا الريــادي كها مــن أداء دور همي ســتمكنســالاإليف العامل  ة اململكةفمكان
فيما سيمكنها موقعها االستاتيجي  االستثمارية املفتاح واحملرك لتنويع اقتصادها وحتقيق استدامتهكما ستكون قوهتا 

 من أن تكون حمورا لربط القارات الثالث.
وهذه احملاور تتكامل  تعتمد الرؤية على ثالث حماور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح

 .هدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤيةأوتنسق مع بعضها يف سبيل حتقيق 
عشر برناجماً لتحقيق رؤية  حممد بن سلمان بن عبدالعزيز إثين األمريامللكي سمو صاحب الوقد أطلق ويل العهد 

 اململكة العربية السعودية. 
 برنامج التحول الوطين  .1
 برنامج خدمة ضيوف الرمحن  .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 اإلستاتيجية  .8
 برنامج اإلسكان  .9

 برنامج التخصيص .10
 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية  .11
 .برنامج حتقيق التوازن املايل .12
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 عن برنامج التحول الوطني نبذة
 وإدراك التحديات اليت 2030ة ق برنامج التحّول الوطين للمسامهة يف حتقيق رؤية اململكة العربية السعوديطل  أ  

ت اجلهات املشاركة د  د  قها. وح  سبيل حتقي تواجه اجلهات احلكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية يف
وجماهبة هذه التحديّات إىل  2030اململكة العربية السعودية  ستاتيجية لتحقيق أهداف رؤيةا االربنامج أهدافً  يف

يق هذه األهداف بشكل سنوي، ة، ومن مث حتديد املبادرات الالزمة لتحقدد  حم   بناءً على مستهدفات 2020 العام
األول على  لربنامج يف عامهاوانطلق تفصيلية هلا، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته  وبناء خطط

 يف األعوام املقبلة. مراجعة اجلهات املشاركةجهة حكومية على أن يتم  24مستوى 
 اململكة العربية السعودية رؤية ويهدف الربنامج إىل تطوير العمل احلكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق

ملوجة األوىل لتحقيق م هي ا2016للعام  مبادرات الربنامج وتعترب ،، واستيعاب طموحاهتا ومتطلباهتا2030
عتماد مبادرات إضافية يتم دراستها ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر يف كفايتها وأدائها دورياً، والنظر يف ا

 وفق آلية عمل الربنامج. وتطويرها
 وترية التنسيق والعمل لوطين يف رفعل اامج التحو  والتزاماً بتوجه الرؤية لدعم املرونة يف العمل احلكومي، ساهم برن

وطنية، والدفع حنو التخطيط األولويات ال على عرب حتديد بعض األهداف املشتكة للجهات العاّمة بناءً  املشتك
يف عملية حتديد التحديات  القطاعني اخلاص وغري الرحبي ونقل اخلربات بني اجلهات العاّمة، وإشراك ،املشتك
 ء.والتنفيذ، واملسامهة يف املتابعة وتقييم األدا احللول وأساليب التمويل روابتكا

 بوزارة الصحة المساعدة للشئون الهندسيةالوزارة نبذة عن وكالة 
وجتهيز ختطيط وتصميم وتنفيذ  املسئولة عنة بوزارة الصحة هي اجله املساعدة للشئون اهلندسيةالوزارة وكالة تعد 

إلدارية والسكنية واخلدمية األخرى( املباين او املرافق الصحية بأنواعها )املدن الطبية واملستشفيات واملراكز الصحية 
ذكرها وذلك بالتعاون مع  وإدارهتا يف كافة املراحل السابق عبوزارة الصحة وكذلك اإلشراف على هذه املشاري

 األخرى ذات الصلة سواء بوزارة الصحة أو خارج وزارة الصحة. اجلهات واإلدارات
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 

 

 7 عنوان العقد
 7 لبداية العقداملستهدف التاريخ 

 7 مدة العقد
 7 موقع العمل

  13-7 خلدمة املطلوبة اوصف 
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 عنوان العقد  .1
ف مناطق اململكة، وسيتم مبختل "وإعادة هيكلة الرعاية الصحية األوليةإصالح "مبادرة اإلشراف على مشاريع 

 منافسات.عدة عمال من خالل طرح هذه األ
 

 التاريخ المستهدف لبداية العقد .2
 م01/01/2019
 

 مدة العقد  .3
 شهر( من تاريخ بداية العقد. 24)شراف مدة اإلستكون 

 

 موقع العمل  .4
 (.4:  1)أرقام ول اكما هو موضح باجلدسيتم التنفيذ يف عدة مناطق باململكة  

 خدمة المطلوبة الوصف  .5
( Mega Center( مركز استشاري شامل )30عدد )وجتهيز  يشمل نطاق العمل اإلشراف على تنفيذ

ملراكز الصحية األولية ا( مركز صحي، باإلضافة إىل تطبيق اهلوية احلديثة لعدد من 70عدد )وجتهيز وتطوير 
 اململكة، والذي يشمل األعمال التالية على سبيل املثال ال احلصر:مبختلف مناطق 

 اإلشتاك مع صاحب العمل يف تسليم املواقع للمقاولني. 
 ل.تدقيق ومراجعة الدراسات واملواصفات واملخططات والرسومات املقدمة من املقاو  
 مراجعة مجيع األعمال املساحية ألراضي موقع العمل. 
 املشروع وبيان املالحظات عليه.وجتهيز دراسة ومراجعة برنامج تنفيذ  
 مراجعة مجيع املخططات واملواصفات.  
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 .مراجعة املواصفات التفصيلية والنهائية الالزمة للمشروع ووضع التقارير عنها 
شاء يف اية معدات اإلنالرقابة على حتقيق أصول العمل يف املوقع والتحقق من توفر شروط السالمة وكف 

 املوقع.
ألعمال وإبداء الرأي ادراسة مجيع الطلبات املقدمة من املقاولني أو طلبات صاحب العمل بشأن تنفيذ  

فة إىل املشاكل الفين يف هذه الطلبات وكذلك دراسة أي خالف بني صاحب العمل واملقاول باإلضا
 الفنية ورفع التوصيات واحللول بذلك الشأن.

 ق مع الربنامج الزمين.فذة ومطابقتها للمخططات واملواصفات أوالً بأول مبا يتفقياس مجيع األعمال املن 
املشروع والتحقق وجتهيز يف تنفيذ  مراقبة موظفي املقاول/ املقاولني واأليدي العاملة التابعة له والذين يستخدمهم 

 من مجيع النواحي.و من كفاءهتم وكفايتهم 
 واملوردين املرشحني للعمل مع املقاول.الباطن بدراسة كفاءة املقاولني  
 إبداء الرأي الفين يف شأن أي تعديالت يقتحها املقاول أو يطلبها صاحب العمل. 
 ر الربنامج الزمين.الرقابة على حتقيق مجيع الربامج املعدة هلذا املشروع على سبيل املثال ال احلص 
 مراجعة وتدقيق مجيع املتعلقات املالية للمشروع. 
 صاحب العمل على مجيع ما يطلبه من بيانات أو معلومات خاصة.إطالع  
 وافقة عليها.يقوم االستشاري بفحص مجيع املعدات والتجهيزات اخلاصة باملشروع ومطابقتها وامل 
 يقوم االستشاري باإللتزام بتقدمي مجيع التوصيات اليت تضمن سري العمل. 
 واعيد املتفق عليها.مة لسري املشروع وذلك حسب امليقوم اإلستشاري بإعداد ورفع مجيع التقارير الالز  
لتزاماته ويقوم جبميع اليكون اإلستشاري هو ممثل صاحب العمل يف اإلشراف على تنفيذ املقاول/ املقاولني  

 املهام املتتبة على ذلك.
 االبتدائي للمشروع. التسليم يةملاإلشتاك مع صاحب العمل يف ع 
 عملية االستالم النهائي للمشروع.االشتاك مع صاحب العمل يف  
 ا.ا اإلنشائية وتسليمههحفظ مجيع مستندات ووثائق وخمططات املشاريع والضمانات ومن 
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 وتطويرها قائمة بمواقع المراكز الصحية التي سيتم إنشاؤها

 ية يف مجيع مناطقعدد من املراكز الصحاإلشراف على من املخطط له أن يشمل نطاق العمل السابق ذكره 
 .الت أو اإلضافات الحقااململكة، كما هو موضح باجلدول التايل، مع العلم بأنه قد يطرأ عليها بعض التعدي

 
 (Mega Centersالمراكز الصحية االستشارية الشاملة )(: قائمة إنشاء وتجهيز 1الجدول رقم )

 ( آالف مت مربع تقريبا10:  7.5مبساحات تتاوح )
 األرضموقع  المدينة المنطقة م
1 

 حي اللؤلؤ القطيف الشرقية
 حي اجللوية الدمام 2
3 

 جدة جدة

 برميان
 احبر الشمالية 4
 الصفا 5
 حي احلمراء 6
7 

 اجلوف
 اللقائط سكاكا

 صوير الشمايل )خمطط املشتل( صوير 8
9 

 القصيم
 حي الرحاب بريدة

 حي مشال املنتزة عنيزة 10
امللك فهد شرق مستشفى تبوك تبوك 11  
 حي السالم حائل حائل 12
 ضمن ارض مركز صحي اخلالدية املدينة املنورة املدينة املنورة 13
 حي دحضة جنران جنران 14
 عرعر عرعر احلدود الشمالية 15
 جدره الباحة الباحة 16
 حي اليمانية الطائف الطائف 17
 حي املصيف حفر الباطن حفر الباطن 18
 وسط املدينة بيشة بيشة 19
 حي العتبان االحساء االحساء 20
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 (Mega Centersالمراكز الصحية االستشارية الشاملة )(: قائمة إنشاء وتجهيز 1الجدول رقم )
 ( آالف مت مربع تقريبا10:  7.5مبساحات تتاوح )

 األرضموقع  المدينة المنطقة م
 حي بطحاء قريش مكة مكة 21
22 

 الرياض الرياض

 النفل )مشال(
 النسيم الشمايل )شرق( 23
 اليامسني )مشال( 24
 الروايب )شرق( 25
 البديعة )غرب( 26
)غرب( ةالدريهمي 27  
28 

 عسري
 قرب حي املوظفني أهبا

 أرض مستشفى اخلميس املدين القدمي مخيس مشيط 29
 ارض مستشفى حمايل القدمي حمايل 30

  
 

 عشر سنوات من فئة )م( و )ج( وعمرها أكثر من المراكز الصحية(: قائمة تطوير وترميم 2الجدول رقم )
 اسم المركز الصحي / المحافظة المنطقة م
1 

 الرياض

 السويدي
 الفوطة 2
 السليمانية 3
 العرجياء الغريب 4
 اخلالدية )اخلرج( 5
6 

 جدة
 احلمراء

 مدائن فهد 7
 العيون االحساء 8
 حي امللك فهد 9

 الفيصلية 10
 احلرة الشرقية املدينة املنورة 11



   

 (24 / 11)       "حية األوليةإصالح وإعادة هيكلة الرعاية الص"للمشاركة يف مشاريع مبادرة  – استشاري اإلشرافدعوة تأهيل 

 عشر سنوات من فئة )م( و )ج( وعمرها أكثر من المراكز الصحية(: قائمة تطوير وترميم 2الجدول رقم )
 اسم المركز الصحي / المحافظة المنطقة م

 البدراين 12
 الدعيثة 13
14 

 عسري

 أم سرار
 حي املوظفني 15
 النميص 16
هباوسط أ 17  
 العزيزية حائل 18
(5) املخطط جازان 19  
20 

 الشرقية
 اجلامعيني

 الدوحة 21
 العمار القصيم 22
 أحد بين زيد القنفذة 23
 وسط املدينة الطائف 24
 املنشية تبوك 25
 العزيزية الشرقي مكة املكرمة 26
 اإلسكان 27
 بيشة بيشة 28
 القابل جنران 29

 
 

 شر سنواتمن ع أقلمن فئة )م( و )ج( وعمرها  المراكز الصحية(: قائمة تطوير وترميم 3الجدول رقم )
 اسم المركز الصحي / المحافظة المنطقة م
1 

 الرياض

 الدرعية
 النسيم الشرقي 2
 العقيق 3
 الفالح 4
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 شر سنواتمن ع أقلمن فئة )م( و )ج( وعمرها  المراكز الصحية(: قائمة تطوير وترميم 3الجدول رقم )
 اسم المركز الصحي / المحافظة المنطقة م
 اليامسني 5
 امللقا 6
 امللك فهد 7
8 

 جدة

 خالد النموذجي
 االمري عبد اجمليد 9

 البلد 10
 الصفا 11
12 

 جنوب اخلالدية حفر الباطن
 شرق احملمدية 13
14 

 االحساء
 العمران

 الفيصليـة 15
16 

 الشرقية
26بدر   

 املباركية 17
18 

 القصيم
 احلي االخضر

 البساتني 19
20 

 الطائف
 السالمة

 شرق احلوية 21
22 

 عسري
 احلي اجلديد

 املنهل 23
 املنسك 24
25 

 مكة املكرمة
 العزيزية الغريب

محدأمري خمطط األ 26  
27 

 احلدود الشمالية
 جنوب الفيصلية

 بدنة 28
29 

 املدينة املنورة
 وعرية

 قباء 30
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 شر سنواتمن ع أقلمن فئة )م( و )ج( وعمرها  المراكز الصحية(: قائمة تطوير وترميم 3الجدول رقم )
 اسم المركز الصحي / المحافظة المنطقة م

31 
 تبوك

 الصمدة
 النهضة 32
 املخطط اجلوف 33
 الناصفة القريات 34
 مشال املطار حائل 35
 الظفري الباحة 36

 
  ( بالرياضHمن فئة ) المراكز الصحية(: قائمة تطوير وترميم 4الجدول رقم )

 اسم المركز الصحي / المحافظة المنطقة م
 الربوة الرياض 1
 الروضة 2
 العزيزية 3
 الدار البيضاء 4
 عتيقة 5
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 الملحق الثالث

 المتطلبات

 

 16 - 15 املستندات املطلوبة
 23-17 املرفقة النماذج

 24 تعليمات التسليم
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 المستندات المطلوبة   
 قانونيةاملستندات ال .1

 .املفعول ةالسجل التجاري ساري شهادة 1-1
 .شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول 2-1
 .أمينات االجتماعية سارية املفعولشهادة من املؤسسة العامة للت 3-1
 . الغرفة التجارية سارية املفعولشهادة االشتاك يف 4-1
 .يب سارية املفعولرخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصاً وفقاً لنظام االستثمار األجن 5-1
 /شهادة السعودة)شهادة حتقيق النسبة النظامية لتوطني الكوادر السعودية سارية املفعول  6-1

 .(نطاقات
 .صورة سارية املفعول من التخيص مبزاولة املهنة 7-1
 . السعودية للمهندسنيصورة شهادة االشتاك باهليئة  8-1
 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 9-1

 القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة يف الثالث سنوات األخرية. 10-1
 الثالث تعليمات التسليم. وترقيمها كما ذكر يف امللحق االستشارييتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة خبتم 

 واخلربات السابقةفنية املستندات ال .2
 .حسب النموذج املرفق املكتب االستشاريمعلومات عن ذكر  1-2
 لى:أن حيتوي ع على( Company Profileملف الشركة ) 2-2

 .اهليكل التنظيميالتنظيم الداخلي و  2-2-1
 .وظفنياملعدد  2-2-2
 .املكتب االستشاريعدد فروع  2-2-3

نوات السابقة خالل اخلمس سلنوع العقد املذكور  ةمشاريع مشاهب ثالثال يقل عن  ذكر ما 3-2
 .املرفق النموذج حسب
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حسب النموذج روع يف نفس فتة عمل املش اإلشراف عليهاذكر املشاريع احلالية واليت سيتم  4-2
 املرفق.

 املرفق. النموذج حسب للمكتب االستشاريذكر خربات اجلهاز الفين واإلداري التابع  5-2
 .املالية خالل مدة تنفيذ العقد املكتب االستشاريذكر إلتزامات  6-2
 .املكتب االستشاريذكر مصادر متويل  7-2
 .اليقل عن ثالث شهادات حسن أداء إرفاق ما 8-2
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 النماذج المرفقة 

 

 

 18 املكتب االستشاريمنوذج  معلومات عن 

20 – 19 ملشاريع السابقةا -منوذج اخلربات   

22 - 21 ملشاريع احلالية ا -منوذج اخلربات   
 23 لكادر اإلداريا -منوذج اخلربات 
 23 لكادر الفينا -منوذج اخلربات 
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 المكتب االستشارينموذج  معلومات عن 
 

 ستشارياال -1
  املكتب االستشاريرأس مال   مؤسسة( شركة/) املكتب االستشارياسم 

  تارخيه  رقم السجل التجاري
  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2
  الشارع  املدينة

  الرمز الربيدي  ص.ب
  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكتوين  :الربيد اإللكتوين
    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3
 نسبة امللكية اجلنسية املالك / الشركاء

   
   
   

 معلومات ممثل الشركة -4
  اإلسم

  املسمى الوظيفي
 املتنقل الثابت اهلاتف

  الربيد اإللكتوين
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 ةالمشاريع السابق - نموذج الخبرات
 

 المكتب االستشاري التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
خالل الخمس تشاري تم اإلشراف عليها من قبل المكتب االسمشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -2

 سنوات األخيرة حسب الجدول التالي:
 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
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  وع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشر  10
  بريد إلكتوين املسؤول عن املشروع  11
 الثانيالمشروع  الوصف الرقم
  اسم املشروع 1
  موقع املشروع  2
  مكونات املشروع 3
  اجلهة املالكة للمشروع 4
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  قيمة العقد 5
  مدة العقد 6
    تاريخ البداية  7
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  وع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشر  10
  بريد إلكتوين 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
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  وع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشر  10
  بريد إلكتوين املسؤول عن املشروع  11

 

 تعميداتوال عقودالصور )على سبيل املثال ال احلصر:  ترفق املستندات الثبوتية هلذه املشاريع ملحوظة:
 .(جنازاإلشهادات و 
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 الحاليةالمشاريع  - نموذج الخبرات
 

 المكتب االستشاري التي يقدمها توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة -1
 
 
 
 لتالي:حسب الجدول ا حالياجاري العمل بها مشاريع ال يقل عن ثالثة  ما اذكر تفاصيل -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
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكتوين 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
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكتوين 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
  تاريخ اإلنتهاء 8
  إسم املسؤول عن املشروع  9

  روع  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املش 10
   بريد إلكتوين املسؤول عن املشروع 11

 

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

 

 حسب الجدول التالي: للمكتب االستشاريوضح خبرات الكادر اإلداري التابع 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة اإلسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 وشهادات اخلربة.السري الذاتية  ترفق ملحوظة:

 الفنيالكادر  - نموذج الخبرات
 

 حسب الجدول التالي: للمكتب االستشاريالتابع  الفنيوضح خبرات الكادر 
 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة اإلسم الرقم

1     
     
     
     
     
     
     

 وشهادات اخلربة.السري الذاتية  ترفق ملحوظة:



   

 (24 / 24)       "حية األوليةإصالح وإعادة هيكلة الرعاية الص"للمشاركة يف مشاريع مبادرة  – استشاري اإلشرافدعوة تأهيل 

 تعليمات التسليم
 :كافية لعدم التأهل  اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سبباً  ة التعليمات وإتباعها،راءاء قجالر 

 .ءمسا 3ة الساع م2018 /28/05  ثننياإليوم يتم تسليم املتطلبات يف موعد أقصاه  .1
 .غري مؤهل شارياملكتب االستيف حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر يف املرفقات ويعد  .2
كتب حتقيق الرؤية بالعنوان مجيع املستندات املطلوبة مناولة اىل إدارة العقود واملشتيات مب ارسالجيب  .3

 التايل:
 طريق امللك فهد  –الرياض 

 الدور الثالث –برج البحرين 
 .مجيع املرفقات بشكل الكتوين وباللغة العربيةجيب تعبأة  .4
 .علوماتإلثبات دقة امل املكتب االستشاريإرفاق صور املستندات الثبوتية خمتومة خبتم  .5
وعدم ملء كامل البيانات أيعترب القصور يف تقدمي البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية  .6

 .املطلوبة سببا يف عدم التأهل
 .دي ذلك إىل عدم التأهلؤ باملعلومات الصحيحة ي النماذجيف حالة عدم تعبئة  .7
 (Procurement-vro@moh.gov.saالربيد اإللكتوين ) إىلارساهلا يف حال وجود أي إستفسارات يتم  .8

 .الث أيام عملثيتم الرد عليكم يف خالل على أن  مساء 3ة الساع م2018 /21/05يف موعد أقصاه 
حسابات التواصل اإلجتماعي  وعرب www.moh.gov.saي اإلعالن عن النتائج يف موقع اجلهة الرمسسيتم  .9

 (@VRO_MOH_PROC)حساب تويت التالية: 
سبوع من أأقصاها  الغري مؤهلني بأسباب إستبعادهم يف مدة املكاتب االستشاريةسيتم إخطار  .10

سار عن أسباب عدم الغري مؤهلني اإلستفلمكاتب االستشارية ميكن ل تاريخ اإلعالن عن النتائج أو
 .من خالل الربيد اإللكتوين السابق ذكره تأهلهم بالتواصل مع ممثل اجلهة

mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
http://www.moh.gov.sa/
https://twitter.com/VRO_MOH_PROC?s=09

