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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

 

 للمشاركة في الشركاتدعوة عامة لتأهيل 

مشروع تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز  "

 "املتخصصة 

 

 

 

 هـ18/05/1440املوافق  24/01/2019 التاريخ:
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 ”تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز املتخصصة“للمشاركة في مشروع  الشركاتدعوة تأهيل 

 

 لدعوتكم  الشركاتإلى املشاركة في برنامج تأهيل  بمكتب تحقيق الرؤيةتدعوكم وزارة الصحة ممثلة 
ً
املسبق تمهيدا

" ضمن املستشفيات واملراكز املتخصصةفي مشروع تحسين الخدمات العالجية في "الخاصة  لتقديم عروضكم

  أهداف ومبادارت برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة العامة.

تباع ااملرجو  الحقا، طرحه املشروع الذي سيتمواملشاركة في  الشركاتفي حال رغبتكم في املشاركة في برنامج تأهيل 

 .الوثيقةهذه الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من 

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ التسليم النهائي. كما نأمل قراءة هذا 
ً
 اإلعالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا

 في عدم التأهل ستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أواإن القصور وعدم 
ً
 .قبله يعد سببا

 

 آخر موعد إلرسال اإلستفسارات
 م9201 /01/ 30  ربعاءال يوم 

 مساءً  4الساعة 

 اإلمييل : ترسل إىل
salgezany@moh.gov.sa 

 ونسخة إىل اإلمييل :
Procurement-vro@moh.gov.sa 

 آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل
 م9201 /02/ 07يوم الخميس  

 مساءً  4الساعة 

 اإلمييل : ترسل إىل
salgezany@moh.gov.sa 

 ونسخة إىل اإلمييل :
Procurement-vro@moh.gov.sa 

 

 امللحقات املرفقة: 

 ملحة عامة. امللحق االول: -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 امللحق الثالث: املتطلبات. -

 

 

mailto:salgezany@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa
mailto:salgezany@moh.gov.sa
mailto:Procurement-vro@moh.gov.sa


   

 (18 / 3)      لمشاركة في مشروع تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز املتخصصةل –دعوة تأهيل شركات 

 امللحق الول 

 ملحة عامة

 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، 

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

 م.2030ء رؤية ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا انتهجـته اململكة عنــد بنــا

مية، كما وسند لألمة العربية واإلسال فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق 

ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من 

 أن تكون محورا لربط القارات الثالث.

ه املحاور تتكامل وتنسق تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: إقتصاد حيوي، إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذ

 مع بعضها في سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

 لتحقيق رؤية 
ً
وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي المير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إثني عشر برنامجا

 اململكة العربية السعودية. 

 برنامج التحول الوطني  .1

 ضيوف الرحمن برنامج خدمة  .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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 نبذة عن برنامج التحول الوطني

طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
ُ
ه وإدراك التحديات التي تواج 2030أ

َدت الجهات املشاركة في الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية  في سبيل تحقيقها. وَحدَّ

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
 ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام 2030البرنامج أهداف

ة، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه الهداف بشكل سنوي، وبناء  2020 بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

طط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس الداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه الول على مستوى خ

 جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في العوام املقبلة. 24

كة العربية السعودية ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململ

م هي املوجة الولى لتحقيق ذلك، 2016، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 2030

، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطو 
ً
يرها وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

ل الوطني في وفق آلية عمل البرنامج.و   بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
فع ر التزاما

وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض الهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على الولويات الوطنية، 

راك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإش

 تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم الداء.

 برنامج أداء الصحة نبذة عن 

تحولية وبرنامج التحول الوطني قامت وزارة الصحة بإطالق عدة مبادرات وبرامج  2030تماشيا مع توجهات رؤية 

 .تهدف الى رفع الكفاءة في املؤسسات الصحية باإلضافة الى رفع جودة ونوعية الخدمات الصحية املقدمة

يهدف إلى والذي يعد برنامج "أداء الصحة" احد برامج وزارة الصحة، والذي يعتبر في مقدمة البرامج الساسية     

اململكة. إن برنامج "أداء الصحة" هو برنامج معني  تحقيق التحول الوطني املطلوب على صعيد القطاع الصحي في

مستشفى على مستوى اململكة. والخطة املتوقعة بأن  72بتطوير الداء الصحي للمستشفيات من خالل تطوير أداء 

املنضوية تحت مظلة البرنامج خالل املرحلة القادمة في سنة  واملراكز الصحية املتخصصة يتم زيادة عدد املستشفيات

إن املنهجية العامة لبرنامج أداء الصحة هي دعم املستشفيات واملراكز املتخصصة في العمليات املعنية بقياس ،   2020 – 2019

الطوارى، ، التي تعنى بمالجاالت التالية: قسم التنويم، العيادات الخارجيةأدائهم بناء على مجموعة من مؤشرات الداء واملستهدفات 

ة عمليات، املختبرات، االشعة باإلضافة الى مجموعة أخرى من املجاالت التي سيتم اضافتها في املراحل القادمالعانية املركزة، غرف ال

تحديد وإطالق مشاريع تحسينية على مستوى املستشفيات واملراكز املتخصصة تساهم من البرنامج كما ان برنامج أداء الصحة يعنى ب

 .في مختلف املجاالت الطبية واالدارية ءفي تحقيق املستهدفات الخاصة بمؤشرات الدا
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 امللحق الثاني

 نبذه عن الخدمة املطلوبة

 

 

 

 6 عنوان العقد

 6 التاريخ املستهدف  لبداية العقد

 6 مدة العقد

 6 موقع العمل

 6 - 7 وصف الخدمة املطلوبة 
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 عنوان العقد  .1

تسعى وزارة الصحة إلستكمال أعمال برنامج أداء الصحة من خالل "مشروع تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز 

 مناطق الرئيسية في اململكة.   5الـ  علىالتخصصية" والذي سيتضمن اعداد إضافية من املستشفيات واملراكز التخصصية مقسمين 

 التاريخ املستهدف لبداية العقد .2

 م01/3/2019

 مدة العقد  .3

 من تاريخ بداية العقد. ا( شهر 24هي )مدة التنفيذ  

 موقع العمل  .4

 (.1) رقماململكة كما هو موضح بالجدول جميع مناطق سيتم التنفيذ في 

 وصف الخدمة املطلوبة  .5

في املناطق الخمس الرئيسية تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز التخصصية تعنى هذه الكراسة بتنفيذ أعمال مشروع 

 متخصص  مستشفى ومركز 201لـ مسارات عمل   3بناء على ، باململكة )الوسطى، الشرقية، الغربية، الشمالية، الجنوبية( 

ولين حيث ان كل كراسة ستعنى بأحد املناطق الرئيسية مالحظة: سيتم اطالق خمس كراسات في املرحلة التي تلي اعمال تاهيل املقا

 . كما انه سيتسنى لكل استشاري التقدم بعروض فنية ومالية الي من هذه الكراسات  دناهكما هو موضح في الجدول أ

حق الوزارة ، مع التأكيد على كةلكل منطقة في اململواملراكز املتخصصة ستشفيات عداد املأ( الخاص ب1جدول رقم ) دناهأتجدون 

ان قائمة املستشفيات قابلة للزيادة والتعديل حسب ما  , كما ننوهبتجزئة املنافسات وفقا لنظام املنافسات واملشتريات الحكومية

  او عند توقيع العقد/يطرى عند طرح كراسات الشروط واملواصفات 

 (1جدول رقم )

 املتخصصةاملراكز و  عدد املستشفيات اسم املنطقة

 44 الوسطىاملنطقة 

 53 املنطقة الغربية 

 30 املنطقة الشرقية

 33 املنطقة الشمالية 

 41 املنطقة الجنوبية
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  جمع البياناتالول: مسار العمل 

سيقوم فريق عمل اإلستشاري بجمع البيانات الرئيسية الخاصة بمؤشرات الداء )خطوط الساس والبيانات الحالية(  

 الزمنية وبالجودة والنوعية املطلوبة. نود التنبيه بأن البيانات التي سيتم جمعها تنقسم إلىبشكل فعال وضمن املهل 

 .قسمين

 .البيانات املعنية بمؤشرات الداء (1

 .البيانات الخاصة ببرامج التطوير والتحسين على مستوى املنشأت الصحية (2

ستشفيات على مستوى املاملتوقعة من فريق عمل االستشاري مالحظة: ان العمليات الخاصة بجمع وتدقيق البيانات 

واملراكز التخصصية ستترواح من الجوانب الكمية والنوعية بناء على مدى جهوزية وقدرات املستشفى/ املركز 

 املتخصص والتي سيقوم االستشاري بتقيمها في املراحل الولية من املشروع

 املشاريع التحسينيةالثاني: مسار العمل 

 وتطويرتحديد )بالتعاون مع االستشاري املعني( ناء على املنهجية املعتمدة في برنامج أداء الصحة يجب على كل منشأة ب

)الوضع الحالي الخاصة بمؤشرات الداء بناء على خطوط االساس  حسينيةشاريع التاملفرص/المجموعة من 

الولى من  املسارللمستشفيات واملراكز التخصصية في املنطقة( التي سيقوم االستشاري بتحديدها/ دراستها في 

 . املشروع

ي د املشاريع بشكل تراتبي )الولويات( باإلضافة إلى املستهدفات املرجوة من كل مشروع، والتيتحدي ر شايتوقع من االست

على . وتكون هذه املشاريع التحسينية محدده فريق عمل مكتب إدارة املشاريع في الوزارةيجب أن تعتمد من قبل 

 وذلك لضمان التطور التدريجي ؛ تمتد الفترة الزمنية لكل دفعة من املشاريع التحسينية الى ثالثة اشهرمتالحقةدفعات 

 واملستدام.

 تطوير وبناء القدراتالثالث:  مسار العمل

قدرتهم على متابعة العمال اإلضافة الى  املامهماستدامة تنفيذ بناء القدرات لعضاء فريق عمل الوزارة لضمان 

  املشروع. اعمال الساسية بعد االنتهاء من تنفيذ

على مستوى االفراد املعنين باعمال  وتدريبية ان االعمل الخاصة بتطوير القدرات ستشتمل على تحديد برامج تطويرية

 ملشروع في املناطق واملستشفيات واملراكز التخصصية ا

 

 



   

 (18 / 8)      لمشاركة في مشروع تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز املتخصصةل –دعوة تأهيل شركات 

 

= 

 امللحق الثالث

 املتطلبات

 

 

 

 

 13 -12 املستندات املطلوبة

 22-14 النماذج املرفقة

 23 تعليمات التسليم
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 املستندات املطلوبة   

 املستندات القانونية .1

 اململكة العربية السعوديةاثبات وجود مكتب وتمثيل قانوني لالستشاري في  1-1

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. 2-1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. 3-1

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. 4-1

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. 5-1

 لنظام ا 6-1
ً
 وفقا

ً
 الستثمار الجنبي سارية املفعول.رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة/ نطاقات(. 7-1

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة 8-1

 .))إن وجدت صورة من اتفاقيات التضامن 9-1

 سنوات الخيرة.القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث  10-1

 يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث تعليمات التسليم.

 املستندات الفنية والخبرات السابقة .2

 ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق. 1-2

 ( على أن يحتوي على:Company Profileملف الشركة ) 2-2

 الداخلي والهيكل التنظيمي.التنظيم  2-2-1

 عدد املوظفين. 2-2-2

 عدد فروع ومكاتب املقاول. 2-2-3

 املوردين املعتمدين. 2-2-4

( خمس سنوات السابقة التي تتشابه في طبيعة املشروع 5املشاريع التي قام بتنفيذها االستشاري خالل فترة ) ذكر 3-2

 التحسينية لالداء بشكل عام في اي املجاالت.

في التحسين في القطاع الصحي تحديدا، كما تم ذكره في )مسار شابهة املشاريع ( من امل2ذكر ماال يقل عن عدد )  4-2

 سنوات السابقة حسب النموذج املرفق. الثالثخالل  العمل( اعاله،

 ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق. 5-2

 الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات  6-2

 ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد. 7-2
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 النماذج املرفقة

 

 

 11 معلومات عن املقاول نموذج  

 13-12 السابقة املشاريع -نموذج الخبرات 

 14 الحالية املشاريع -نموذج الخبرات 

 15 اري الكادر اإلد -نموذج الخبرات 

 16 الكادر الفني -نموذج الخبرات 
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 نموذج  معلومات عن املقاول 

 

 املقاول  -1

  املقاول رأس مال   اسم املقاول )شركة/ مؤسسة(

  تاريخه  رقم السجل التجاري 

  املنصب  اسم الشخص املسئول:

 العنوان -2

  الشارع  املدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  :هاتف

  املوقع االلكتروني  :البريد اإللكتروني

    :سنة التأسيس

 ملكية الشركة -3

 نسبة امللكية الجنسية املالك / الشركاء

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة -4

  اإلسم

  املسمى الوظيفي

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني

   

 

 

 

 

 

 

 



   

 (18 / 12)      لمشاركة في مشروع تحسين الخدمات العالجية في املستشفيات واملراكز املتخصصةل –دعوة تأهيل شركات 

 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة النشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 سنوات الخيرة حسب الجدول التالي: اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس -2

 املشروع الول  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 اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 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 اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
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 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 اإلنتهاء 8

  إسم 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:
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 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة النشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 التالي:اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع قائمة حاليا حسب الجدول  -2

 املشروع الول  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 اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 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 اإلنتهاء 8

  إسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع   10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
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 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 اإلنتهاء 8

  إسم 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:

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 

 حسب الجدول التالي: شركةوضح خبرات الكادر اإلداري التابع لل

 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة اإلسم الرقم

1     

     

     

     

     

     

     

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:
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 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 

 حسب الجدول التالي: شركةالتابع للبرات الكادر الفني وضح خ

 مدة الخبرة التخصص / مجال الخبرة الوظيفة اإلسم الرقم

1     

     

     

     

     

     

     

 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:
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 معايير التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

املعياروصف  املعيار مسلسل  

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

كراسة الالتأهيل املوضحة في فقرة املستندات املطلوبة في   

 الكادر اإلداري  2
ستقوم اللجنة باستعراض هيكل الشركة اإلداري وتقييمه من حيث أسس 

 تقسيم العمليات ووجود إدارات مختصة بالتحكم بالجودة 

 الكادر الفني 3

ستقوم اللجنة باستعراض السير الذاتية وخبرات ومؤهالت الكوادر البشرية التي 

ارتباط  ستعمل في املشروع وتقيمها من حيث مستوى مؤهالت الفريق ومدى

 خبرات الفريق الفني بنطاق عمل املشروع.

 الخبرة الفنية 4

 في املشابهة املشاريع من( 2) عدد عن يقل ماال  باستعراض اللجنة ستقوم

 طالب يقدمها السابقة سنوات الثالث خالل تحديدا الصحي القطاع في التحسين

 منهما اثنتان االقل على أداء حسن شهادات ثالث عن ال يقل إرفاق ما  مع التأهيل

   صحية خدمة مقدم من تأتي ان يجب

5 

القوائم املالية والتزامات 

املقاول خالل مدة تنفيذ 

 العقد

ستقوم اللجنة باستعراض القوائم املالية لثالث السنوات الخيرة لطالب التأهيل 

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

طالب التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة تنفيذ املشروع من خالل عكس 

 قدرته املالية على حجم التزاماته خالل مدة تنفيذ العقد.
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 تعليمات التسليم

 كافية لعدم التأهل:ل راءة التعليمات وإتباعها،اإلخالالرجاء ق
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 مساًء. 4م الساعة 07/02/2019الخميس ملفات التأهيل في موعد أقصاه يوم  إرساليتم  .1

 في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم إستالم أي ملفات ويعد املقاول غير مؤهل. .2

 إلى البريد اإللكتروني التالي:رسال جميع ملفات التأهيل إيجب  .3

     salgezany@moh.gov.sa    :إلى البريد اإللكتروني                                                      

 vro@moh.gov.sa-Procurement ونسخة إلى اإليميل :
 جميع املرفقات وباللغة العربية. ئةيجب تعب .4

 إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم املقاول إلثبات دقة املعلومات. .5

م يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أوعدم إرفاق املستندات الثبوتية أوعدم ملء كامل البيانات املطلوبة سببا في عد .6

 .التأهل

 .علومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهلفي حالة عدم تعبئة النماذج بامل .7

 رسالها إلى البريد اإللكتروني التالي:إستفسارات يتم افي حال وجود أي  .8

 salgezany@moh.gov.sa   :إلى البريد اإللكتروني                                                   

 vro@moh.gov.sa-Procurement إلى اإليميل :ونسخة 
 على أن يتم الرد عليكم في خالل ثالث أيام عمل. مساءً  4الساعة  م30/01/2019 الربعاء في موعد أقصاه يوم 

 . www.moh.gov.saسيتم اإلعالن عن النتائج في موقع الجهة الرسمي  .9

هم نامكإب وأفي مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج  عدم تأهلهمأسباب و الغير مؤهلين ر سيتم إخطا .10

 salgezany@moh.gov.sa ستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل من خالل البريد اإللكترونياال 

 الحظ مكتب تحقيق الرؤية ورود مستندات طالبي التأهيل مقسمة على عدة رسائل مما يتسبب في صعوبة تنويه :

اقع التخزين السحابي وإرفاق  وصولها بالشكل املطلوب، لذا يفضل تحميل كافة مستندات الطلب على أحد مو

 ملا ورد في فقرة 
ً
 أعاله. 8رابط التحميل مع االلتزام بأن يتم ذلك طبقا
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