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 تــنــويه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 عملية التأهيل املسبق من خالل رفع امللف على منصة إعتماد 

وذلك بإتباع خطوات الرفع على املنصة املوضحة في ملحق تعليمات 
 التسليم.
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 السعودية العربية اململكة

 الصحة وزارة

 الرؤية تحقيق مكتب

 

 

 التوعوية الخطة تنفيذ مشروع للمشاركة الشركات تأهيلل عامة دعوة

  ومكافحتها االمراض من للوقاية الوطني املركز لبرامج

 

 

 م10/10/9201 :التاريخ

 

 

 

 

 



   

 

 (23 / 3) ومكافحتها االمراض من للوقاية الوطني ملركز ا لبرامج التوعوية الخطة تنفيذ مشروع في الشركات لتأهيل عامة دعوة
 

 املسبق الشركات تأهيل برنامج في املشاركة إلى الرؤية تحقيق بمكتب ممثلة الصحة وزارة تدعوكم

 
 
 للوقاية الوطني املركز  لبرامج التوعوية الخطة تنفيذ مشروع في عروضكم لتقديم لدعوتكم تمهيدا

 .العامة املنافسة إطار  وفي الوطني التحول  برنامج ومبادرات أهداف ضمن ، ومكافحتها االمراض من

 طرحها سيتم التي اتاملناقص في واملشاركة املقاولين تأهيل برنامج في املشاركة في رغبتكم حال في

 .الدعوة هذه من الثالث امللحق في )املتطلبات( ذكرها الالحق الخطوات إتباع املرجو  الحقا،

  فهمه من التأكدو  بحرص وملحقاته اإلعالن هذا قراءة املرجو  
 
 التسليم بتاريخ دالتقي   مراعاة مع جيدا

 النهائي.

  يعد قبله وأ النهائي التسليم موعد في املتطلبات جميع وتسليم إستيفاء وعدم القصور  إن
 
 في سببا

 التأهل. عدم
 

آخر  موعد إلرسال 

 ترسل عبر  منصة اعتماد يوم الخميس املوافق  2019/10/17 م  اإلستفسارات

آخر  موعد لتقديم 

 ملفات التأهيل
يوم  الخميس املوافق 24 /2019/10 م الساعة 4 

 مساء  
 ترسل عبر  منصة اعتماد

 

  املرفقة: امللحقات

 عامة. ملحة االول: امللحق -

 املطلوبة. الخدمة عن نبذة الثاني: امللحق -

 املتطلبات. الثالث: امللحق -

 والتقدير،، الشكر  مع
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 األول  امللحق

 عامة ملحة

   2030 ململكةا رؤية عن نبذة

  الوطني لتحول ا برنامج عن نبذه

  مكافحتهاو  األمراض من لوقايةل الوطني ملركز ا عن نبذة
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 نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 2030

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

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

 2030 رؤية بنــاء عنــد اململكة انتهجـته مــا وذلــك فيهــا، القــوة مكامــن مــن تنطلــق ملســتقبلها دولــة أي ورؤيــة

 العربية لألمة وسند كعمــق الريــادي دورهــا أداء مــن ســتمكنها مياإلســال  العالم في اململكة م.فمكانة

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

 الثالث. القارات لربط محورا تكون  أن من االستراتيجي موقعها سيمكنها

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

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

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

  السعودية. بيةالعر  اململكة رؤية

  الوطني التحول  برنامج .1

  الرحمن ضيوف خدمة برنامج .2

  العامة اإلستثمارات صندوق  برنامج .3

  اللوجستية والخدمات الوطنية الصناعة تطوير  برنامج .4

  املالي القطاع تطوير  برنامج .5

  الحياة نمط تحسين برنامج .6

  الوطنية الشركات ريادة برنامج .7

  اإلستراتيجية الشراكات برنامج .8

  اإلسكان برنامج .9

 التخصيص برنامج .10

  الوطنية الشخصية تعزيز  برنامج .11

 املالي. التوازن  تحقيق برنامج .12
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 الوطني التحول  برنامج عن نبذة

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

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

ا البرنامج في املشاركة الجهات
 
 2030 السعودية العربية اململكة رؤية أهداف لتحقيق استراتيجية أهداف

ة، مستهدفات على بناء   2020 العام إلى التحدّيات هذه ومجابهة حددَّ  الالزمة املبادرات تحديد ثم ومن م 

 األداء لقياس مرحلية مؤشرات على تعتمد لها، تفصيلية خطط وبناء سنوي، بشكل األهداف هذه قيقلتح

 املشاركة الجهات مراجعة يتم أن على حكومية هةج 24 مستوى  على األول  عامه في البرنامج وانطلق ومتابعته

 املقبلة. األعوام في

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

 األولى املوجة هي م2016 للعام البرنامج مبادرات وتعتبر  ومتطلباتها، طموحاتها واستيعاب ،2030 السعودية

، وأدائها كفايتها في والنظر  وتقييمها مراجعتها وسيتّم  ذلك، لتحقيق
 
 إضافية مبادرات اعتماد في والنظر  دوريا

 البرنامج. عمل آلية وفق وتطويرها ادراسته يتم

 
 
ل  برنامج ساهم الحكومي، العمل في املرونة لدعم الرؤية بتوجه والتزاما  التنسيق وتيرة رفع في الوطني التحوُّ

 والدفع الوطنية، األولويات على بناء   العاّمة للجهات املشتركة األهداف بعض تحديد عبر  املشترك والعمل

 في الربحي وغير  الخاص القطاعين وإشراك العاّمة، الجهات بين الخبرات نقلو  املشترك، التخطيط نحو 

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

 

 ومكافحتها األمراض من للوقاية الوطني املركز  عن نبذة

 وتاريخ (200) رقم املوقر  الوزراء مجلس بقرار  ومكافحتها األمراض من للوقاية الوطني املركز  انشاء تم

 .ينيبه من او  الصحة بوزير  مباشرة يرتبط ,هـ19/6/1434

  (13) من للمركز  علمية لجنة تكوين تم
 
 بالقرار  وتم .الخاص والقطاع الحكومية القطاعات من عضوا

 األعضاء. تسمية هـ14/3/1435 وتاريخ 97427 رقم الوزاري 

 رقم وزاري  بقرار  الصحة وزير  معالي برئاسة اعضاء 10 من مكون  للمركز  ادارة مجلس تشكيل تم

 هـ29/11/1438 وتاريخ 2080168-1438
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 : املركز هدف

 انتشارها ودرء ومتابعتها رصدها على والعمل املعدية وغير  املعدية األمراض من الحد في اإلسهام 

 وغير  املعدية األمراض من الوقاية مجال في والدراسات البحوث إجراء طريق عن الصحة تعزيز  وكذلك

 .ومكافحتها املعدية

 

 :واملهام االختصاصات

 األمراض من والوقاية الصحة تعزيز  مجال في التطبيقية العلمية والتجارب والدراسات البحوث إجراء .1

 .ومكافحتها املعدية وغير  املعدية

 خاصة بيانات قاعدة وإنشاء والدولي، الوطني املستوى  على املعدية وغير  املعدية األمراض ومتابعة رصد .2

 العامة الصحة عن املعلومات وتوثيق األخرى، املختصة الجهات مع شأنها في املعلومات وتبادل بها،

 .املختصة األخرى  واملراكز  الجهات مع والتعاون  بالتنسيق وذلك ونشرها، وحفظها

 مجال في والنشاطات والبرامج واللوائح واألنظمة العامة الخطط اعداد في املختصة الجهات مع التنسيق .3

 .وتقويمها ومراجعتها ومكافحتها، املعدية وغير  املعدية األمراض من والوقاية الصحة تعزيز 

 وغير  املعدية األمراض ومكافحة الصحة لتعزيز  الوطنية واالستراتيجيات السياسات تنفيذ وتيسير  دعم .4

 .بتنفيذها املعنية الجهات بين والتنسيق املعدية،

 الصحة في تؤثر  التي والكوارث األوبئة حاالت في الفوري للتدخل الالزمة واالستراتيجيات الخطط إعداد .5

 .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق وذلك العامة،

 والتحصينات األدوية فاعلية وتقويم وتطوير  توفير  مجال في العلمية والخبرات اإلمكانيات إيجاد في اإلسهام .6

 .األمراض ضد

 وغير  املعدية األمراض من والوقاية الصحة تعزيز  مجال في الوطني املستوى  على البحثية األولويات اقتراح .7

  ومكافحتها، املعدية
 
 وتوفير  البحثية الجهات بين والتنسيق والبحثي، الصحي مجال في العامة للخطط وفقا

 .املجال هذا في املختصة األبحاث عن معلومات قاعدة
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 .الجانبية وآثارها فاعليتها وتقويم واألمصال بالتطعيمات الخاصة البرامج ومراجعة اقتراح .8

 الصحة خاصة وبصفة املختلفة، الصحية املجاالت في والباحثين املتخصصة الكوادر  توفير  على العمل .9

 .املركز أعمال مجاالت في متخصصة تدريبية برامج وتقديم الوبائي، والدراسات السكانية والصحة العامة

 .الوطنية السجالت وبيانات البحوث نتائج ضوء في وطني، صحي سجل ووضع الصحية املشكالت تحديد .10

 الحلول  واقتراح ومكافحتها، وتشخيصها املعدية وغير  املعدية األمراض الكتشاف وطني كمرجع العمل .11

 .تظهر قد التي الصحية للمشكالت العلمية

 املضادة وبخاصة وتطويرها، واألمصال واللقاحات االدوية بصناعة الخاصة التقنية نقل على العمل .12

 .والدواء للغذاء العامة الهيئة مع بالتنسيق وذلك للفيروسات،

 .ومكافحتها املعدية وغير  املعدية األمراض من بالوقاية املتعلقة والصحة السالمة إجراءات مراجعة .13

 من والوقاية الصحة تعزيز  مجال في وخارجها اململكة في األخرى  املختصة والجهات املراكز  مع التعاون  .14

 .ومكافحتها املعدية وغير  املعدية األمراض

 االمراض من والوقاية الصحة تعزيز  مجال في النشرات وإصدار  العمل وورش والندوات املؤتمرات عقد .15

 .ومكافحتها املعدية وغير  املعدية

 وغير  املعدية األمراض من والوقاية الصحة بتعزيز  املتعلقة الصحي والتثقيف التوعية برامج على اإلشراف .16

 .الصحي الوعي زيادة في للمساهمة املجتمع وقطاعات الخاص القطاع بمشاركة وذلك املعدية،

 .ومتابعتها وتقويمها انجازها مؤشرات ووضع املركز  بمهمات املتعلقة البرامج اعتماد .17

 الصحية غير  العادات انتشار  من والحد الصحة تعزيز  على تساعد التي التشريعات استصدار  على العمل .18

 .تنفيذها ومراقبة
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 الثاني الملحق

 املطلوبة الخدمة عن ةنبذ

 

 

  العقد عنوان

  العقد لبداية  املستهدف التاريخ

  العقد مدة

  العمل موقع

   املطلوبة الخدمة وصف
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  العقد عنوان -1

 من للوقاية الوطني املركز  لبرامج التوعوية الخطة تنفيذ مشروع في للمشاركة الشركات لتأهيل عامة دعوة

 ومكافحتها. االمراض

 

 العقد لبداية املستهدف التاريخ-2

01/01/2020 
 

  العقد مدة -3

  . التعميد اصدار  تاريخ من تبدأ واتنس 3 التنفيذ مدة ستتراوح

 

  العمل موقع -4

 ومكافحتها. األمراض من للوقاية الوطني املركز 

  املطلوبة الخدمة وصف -5

 ووقائية توعوية افالم تاجإن في ملساعدتهم جيد شريك اليجاد ومكافحتها االمراض من للوقاية الوطني املركز  يسعى

 املشروع مهام ولتنفيذ ،التوعوية للحمالت واألثر  الوصول  وزيادة املركز  لبرامج التوعوية الرسالة نشر ل وذلك للمركز 

 التالية: بالبنود بالقيام املتقدم يلتزم

 ثانية 90 ملدة D3 فيديوهات .أ

 ثانية 90 ملدة D3ال بأسلوب فيديو  انتاج .1

 ثانية 30 من اقل D3 فيديوهات .ب
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 ثانية 90 ملدة D3ال بأسلوب فيديو  انتاج .1

 دقائق( 5-10) توثيقي فيديو  تصوير  اوردر  .ت

 دقائق( 5-10) فوتوغرافي فيديو  تصوير  اوردر  .ث

 دقائق: (1-2) سينمائية بجودة قصير  فيديو  .ج

 العاملية. املعايير  بأعلى سينمائية بجودة اعالنات واخراج تنفيذ .1

 .K4 بجودة قصير  فيديو  .ح

 لقاءات. تصوير  .خ

 وتصميم( ومعالجة تصوير  )جلسات فوتوغرافي تصوير  جلسات .د

 ابداعية. اعالنيه وصور  بوسترات واخراج تنفيذ .1

 ة(ثاني 60-90) فيديوهات موتناج .ذ

 جاهزة. ملقاطع فيديوهات مونتاج .1
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 الثالث الملحق

 املتطلبات

  املطلوبة املستندات

  املرفقة النماذج

  التسليم تعليمات
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    المطلوبة المستندات-1

 القانونية املستندات .1

 املفعول. سارية التجاري  السجل شهادة .1

 املفعول. سارية والدخل الزكاة شهادة .2

 املفعول. سارية االجتماعية للتأمينات العامة املؤسسة من شهادة .3

 املفعول. سارية التجارية الغرفة في االشتراك شهادة .4

  املتنافس كان إذا االستثمار  رخصة .5
 
  مرخصا

 
 املفعول. سارية األجنبي االستثمار  لنظام وفقا

 نطاقات(. السعودة/ ادة)شه املفعول  سارية السعودية الكوادر  لتوطين النظامية النسبة تحقيق شهادة .6

 .األعالمي والترخيص املهنة بمزاولة الترخيص من املفعول  سارية صورة .7

 .)وجدت )إن التضامن اتفاقيات من صورة .8

 األخيرة. السنة في املنشأة مليزانية املصدقة املالية القوائم .9

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

 السابقة والخبرات الفنية املستندات .2

 املرفق. النموذج حسب املقاول  عن معلومات ذكر  .1

 على: يحتوي  أن على (Profile Company) الشركة ملف .2

 التنظيمي. الهيكل 

 املوظفين. عدد 

 املقاول. ومكاتب فروع عدد 

 املعتمدين. املوردين 

 حسب السابقة سنوات الثالث خالل املذكور  العقد لنوع مشابهة مشاريع ثالث عن يقل ماال  ذكر  .3

 املرفق. النموذج

 .املرفق النموذج حسب املشروع عمل فترة نفس في تنفيذها سيتم والتي الحالية املشاريع ذكر  .4

 املرفق. النموذج حسب للمقاول  التابع واإلداري  الفني الجهاز  خبرات ذكر  .5

 العقد. تنفيذ مدة خالل املالية املقاول  التزامات ذكر  .6

 املقاول. تمويل مصادر  ذكر  .7

 أداء. حسن شهادات ثالث عن ليق ال  ما إرفاق .8
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  املرفقة النماذج

 

 

  املقاول  عن معلومات  نموذج

  لسابقةا املشاريع - الخبرات نموذج

   لحاليةا املشاريع - الخبرات نموذج

  اإلداري  الكادر  - الخبرات نموذج

  الفني لكادر ا - الخبرات نموذج

  التأهيل اتملف تقييم في للجنةا ستعتمدها لتيا التقييم معايير 
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  ذجانم-2

 املقاول  عن معلومات

 

 املقاول  .1

  اول املق مال رأس  مؤسسة( شركة/) املقاول  اسم

  تاريخه  التجاري  السجل رقم

  املنصب  ول:املسئ الشخص اسم

 العنوان .2

  الشارع  املدينة

  البريدي الرمز   ص.ب

  فاكس  :هاتف

  االلكتروني املوقع  :اإللكتروني البريد

    :التأسيس سنة

 الشركة ملكية .3

 امللكية نسبة الجنسية الشركاء / املالك

   

   

   

 الشركة ممثل معلومات .4

  االسم
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  الوظيفي املسمى

 املتنقل الثابت الهاتف

  اإللكتروني البريد

 

 

 السابقة املشاريع - الخبرات نموذج

 

 املقاول  يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 التالي: الجدول  حسب األخيرة سنوات ثالثال خالل املقاول  قبل من منفذة مشاريع ثالثة عن يقل ال  ما تفاصيل اذكر  .2

 األول  املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9
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10 
 نع املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   روعاملش عن ملسؤولا إلكتروني بريد 11

 الثاني املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 نع املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   روعاملش عن ملسؤولا إلكتروني بريد 11

 الثالث املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3
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  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 نع املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   روعاملش عن ملسؤولا إلكتروني بريد 11

 

 املشاريع. لهذه الثبوتية املستندات ترفق ملحوظة:

 

 الحالية املشاريع - الخبرات نموذج

 

 املقاول  يقدمها التي األنشطة طبيعة تفاصيل توضيح .1

 

 

 

 التالي: الجدول  حسب املشروع عمل فترة نفس في تنفيذها سيتم والتي مشاريع ثالثة عن يقل ال  ما تفاصيل اذكر  .2

 األول  املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2
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  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع نع املسؤول إسم 9

10 
 نع املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   روعاملش عن ملسؤولا إلكتروني بريد 11

 الثاني املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع عن املسؤول اسم 9

10 
 نع املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
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   روعاملش عن ملسؤولا إلكتروني بريد 11

 الثالث املشروع الوصف الرقم

  املشروع اسم 1

   املشروع موقع 2

  املشروع مكونات 3

  للمشروع املالكة الجهة 4

  العقد قيمة 5

  العقد مدة 6

     البداية تاريخ 7

  االنتهاء تاريخ 8

   املشروع نع املسؤول إسم 9

10 
 نع املسؤول مع للتواصل أرقام

   املشروع
 

   روعاملش عن ملسؤولا إلكتروني بريد 11

 

 املشاريع. لهذه الثبوتية املستندات ترفق ملحوظة:

 اإلداري  الكادر  - الخبرات نموذج

 

 التالي: الجدول  حسب لمقاول ل التابع اإلداري  لكادر ا خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة لمجا / التخصص الوظيفة االسم الرقم

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

 

 الحاجة. عند الذاتية السيرة طلب يمكن ملحوظة:

 

 الفني الكادر  - الخبرات نموذج

 

 التالي: الجدول  حسب لمقاول ل التابع الفني الكادر  خبرات وضح

 الخبرة مدة الخبرة لمجا / التخصص الوظيفة االسم الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 الحاجة. عند الذاتية السيرة طلب يمكن ملحوظة:
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 معايير  التقييم التي ستعتمدها اللجنة في تقييم ملفات التأهيل

 وصف املعيار  املعيار مسلسل

1 
املستندات 

 القانونية

 في املوضحة لتأهيلا طالبة الشركات نم املقدمة ثائقوالو  لشهاداتا استعراضب للجنةا ستقوم

 التأهيل كراسة يف املطلوبة املستندات فقرة

 الكادر اإلداري  2
 ووجود اتالعملي تقسيم أسس حيث نم وتقييمه اإلداري  لشركةا هيكل استعراضب اللجنة ستقوم

 .بالجودة بالتحكم مختصة إدارات

 الكادر الفني 3
 املشروع في لستعم التي البشرية لكوادر ا ومؤهالت خبراتو  لذاتيةا لسير ا استعراضب للجنةا ستقوم

 ملشروع.ا عمل بنطاق الفني الفريق براتخ ارتباط مدىو  الفريق ؤهالتم مستوى  يثح من وتقيمها

4 
الفنيةالخبرة   

 

 ثالثال خالل املشروع ملع لنطاق بهةمشا األقل ىعل مشاريع ثالثة استعراضب اللجنة ستقوم

 حسن شهادات )إرفاق بنجاح تنفيذهاب قيامه يثبت ام مع لالتأهي البط قدمهاي لسابقةا سنوات

 املشاريع. هذه يمةق إلى باإلضافة أداء(

5 

القوائم املالية 

 والتزامات

املقاول خالل 

تنفيذ مدة 

 العقد

خالل مدة  التزاماتهب التأهيل وحجم اللط للسنة األخيرة القوائم املالية  باستعراضستقوم اللجنة 

التأهيل على الوفاء بالتزاماته خالل مدة  طالبقدرة بتقييم م اللجنة الفنية و تنفيذ العقد، وستق

 الل مدة تنفيذ العقد.خ التزاماتهتنفيذ املشروع من خالل عكس قدرته املالية على حجم 
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 التسليم تعليمات-3

 

  يعد التالية التعليمات من بأي وإتباعها،اإلخالء التعليمات قراءة الرجاء
 
 التأهل: لعدم كافية سببا

 العربية. باللغة املرفقات جميع تعبأ .1

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

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

 .التأهل عدم في سببا

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

 املوافق الخميس يوم أقصاه موعد في إعتماد منصة عبر  ارسالها يتم إستفسارات أي وجود حال في .5

 عمل. أيام ثالثة خالل عليكم الرد يتم أن على م،17/10/2019

 املوافق الخميس   يوم أقصاه موعد قبل إعتماد منصة عبر  امللف رفع خالل من التأهيل طلبات إرسال يتم .6

 .م24/10/2019

 

 -النتائج: عن اإلعالن .7

  .www.moh.gov.sa الرسمي الوزارة موقع في املؤهلين قائمة عن اإلعالن سيتم -أ

 بإمكانهم أو  النتائج عن اإلعالن تاريخ من أسبوع أقصاها مدة في تأهلهم عدم وأسباب مؤهلين الغير  إخطار  سيتم -ب

 mutairiab@moh.gov.sa التالي: اإللكتروني البريد خالل من بالتواصل تأهلهم عدم أسباب عن االستفسار 
 إعتماد:  منصة على التأهيل ملف رفع خطوات .8

 التأهيل عملية إختيار  ثم ومن .املنصة في الرسمي احسابه عبر  إعتماد منصة على بالدخول  الشركة تقوم -1

 فيها. املشاركة املراد

 وهي التأهيل ملف إرسال لها ليتسنى تعبئتها لشركةا على ينبغي ةإلزامي حقول  3 عدد للشركة تظهر  سوف – 2

 ، الحقل هذا خالل من بها الخاص التأهيل ملف برفع الشركة متقو  : ( الفني العرض ) األول  الحقل ) كالتالي

 )جدول  الثالث الحقل ، الحقل هذا في "صفر" قيمة بإدخال الشركة تقوم : املالي( العرض ) الثاني الحقل

  الحقل. هذا في كذلك "صفر" قيمة بإدخال الشركة تقوم (:الكميات

 تدعهما التي والصيغ ملف، من أكثر  تحميل يتم أن باإلمكان و  MB 350 يتعدى ال  ان يلزم امللف حجم مالحظة:*

 فقط. (Zip WinRAR( أو  (PDF) املنصة

http://www.moh.gov.sa/

