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الشركة الراغبة في  يتم تقديم ملف طلب التأهيل من قبل

استكمال  من خاللاملشاركة في عملية التأهيل املسبق 

 منصة إعتماد  عبر  متطلبات التأهيل

 .التقديم تعليماتفي ملحق  املوضحةخطوات الإتباع ب وذلك
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

تشغيل وتطوير  مشروعفي للمشاركة  الشركاتدعوة عامة لتأهيل 

 مراكز اتصال وزارة الصحة

 

 م31/03/2021التاريخ 
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 وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحة تشغيل  مشروعفي للمشاركة  شركاتتأهيل الل عامة دعوة

 لدعوتكم لتقديم  شركاتإلى املشاركة في برنامج تأهيل البوزارة الصحة  الرؤية تحقيق مكتبدعوكم ي
ً
املسبق تمهيدا

تحول اف ومبادرات برنامج ضمن أهد ،تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحة منافسة مشروعفي عروضكم 

 فسة العامة.وفي إطار املنا القطاع الصحي

 

 واملشاركة في املناقصة يل الشركات برنامج تأهفي حال رغبتكم في املشاركة في 
ً
إتباع  املرجو  ، التي سيتم طرحها الحقا

 .الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الدعوة

 

 مع مرااملرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص و 
ً
 د بتاريخ التسليم النهائي.التقي  عاة التأكد من فهمه جيدا

 خالل املدة املحددة للتقديم ستيفاء وتسليم جميع املتطلبات إن القصور وعدم إ
ً
 في عدم التأهل. يعد سببا

 

 

 

آخر موعد إلرسال 

 اإلستفسارات
 ترسل عبر منصة اعتماد م08/04/2021املوافق  قبل يوم الخميس

آخر موعد إلرسال ملفات 

 التأهيل

 م18/04/2021املوافق  ألحديوم ا

 مساًء. الساعة الثالثة
 ترسل عبر منصة اعتماد

 

 

 امللحقات املرفقة:

 امللحق االول: ملحة عامة. -

 امللحق الثاني: نبذة عن الخدمة املطلوبة. -

 امللحق الثالث: املتطلبات. -
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 ولالملحق األ

 لمحة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  ول في القطاع الصحينبذه عن برنامج التح

  نموذج الرعاية الصحية الحديث نبذة عن مبادرة
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

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

 دية على مستوى العالم.تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيا

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

ا ستكون اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واإلسالمية، كم

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

 تكون محورا لربط القارات الثالث.

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

 ي سبيل تحقيق أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.وتنسق مع بعضها ف

 لتحقيق رؤية  ثالثةمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز  وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير 
ً
عشر برنامجا

 اململكة العربية السعودية.

 برنامج جودة الحياة .1

 برنامج تطوير القطاع املالي .2

 برنامج اإلسكان .3

 تحقيق التوازن املالي برنامج .4

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .5

 برنامج التحول الوطني .6

 برنامج صندوق االستثمارات العامة .7

 برنامج التخصيص .8

 برنامج ريادة الشركات الوطنية .9

 برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .10

 برنامج الشراكات االستراتيجية .11

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .12

 تنمية القدرات البشرية برنامج .13
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 نبذه عن برنامج التحول في القطاع الصحي

يهدف البرنامج الى إعادة هيكلة القطاع الصحي باململكة ليكون نظاما صحيا شامل وفعال ومتكامل يرتكز على 

 جاتصحة الفرد واملجتمع (يشمل ذلك املواطن واملقيم والزائر) ويعتمد على مبدأ القيمة املحصلة من املخر 

Care Based Value)  من الشفافية واالستدامة املالية من خالل تعزيز الصحة العامة والوقاية من األمراض
ّ
الذي يؤ

وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث املعني بالوقاية من األمراض، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمات 

شمل والتوسع في تقديم خدمات الصحة اإللكترونية الصحية عبر التغطية األمثل والتوزيع الجغرافي العادل األ 

والحلول الرقمية، وايضا االرتقاء بجودة الخدمات الصحية والتركيز على رضا املستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل 

املعايير الدولية املبنية على البراهين من خالل تأسيس وتمكين منظومات رعاية صحية متكاملة تغطي كامل مناطق 

وأوضحت دراسة الجدوى للتحول  .ة بتفعيل الشراء الهادف للخدمات وتعزيز وعي املجتمع بالساملة املروريةاململك

في وزارة الصحة ضبط زيادة إنفاق الوزارة السنوي واالنفاق من الناتج املحلي بما يتماش ى مع أفضل املمارسات 

ا بأنه سيتم توسيع نطاق هذه الدراسة ضمن العاملية مع ضمان االرتقاء بجودة الخدمات ورض ى املستفيدين علم

الجهود عند تنفيذ مبادرة اعداد استراتيجية تحول القطاع الصحي وسيقوم برنامج التحول الصحي باملوائمة 

والتنسيق مع جميع جهات القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية املعّنية وكذلك املوائمة 

 االستراتيجية خالل رحلة التحول. والربط مع األهداف الوطنية

 

 نبذه عن مبادرة نموذج الرعاية الصحية الحديث

يتمركز نموذج الرعاية الصحية حول املستفيد من الخدمات الصحية ويعّرف الطريقة التي تقّدم بها الرعاية 

ضهم لظرف الصحية، ويحدد أفضل الخدمات الصحية للمريض وللمجتمع أو لجماعة معينة من املرض ى عند تعر 

 معين، إصابة، أو أي حدث.

هدف نموذج الرعاية هو حصول أفراد املجتمع على الرعاية الصحيحة في الوقت الصحيح من الفريق الطبي 

الصحيح وفي املكان الصحيح، وبدأ برنامج نموذج الرعاية الصحية من مرحلة التصميم بمشاركة أعداد كبيرة 

مبادرة تغطي جميع احتياجات املريض في  ٤٢ميم نموذج رعاية نتج منه من الكوادر الطبية وممثلي املرض ي لتص

 جميع مسارات الرعاية التالية: 

 .مسار الحفاظ على الصحة 

 .مسار رعاية األمومة والطفولة 
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 .مسار رعاية األمراض املزمنة 

 مسار رعاية الحاالت الحرجة 

  مسار رعاية العمليات املخطط لها 

 .مسار الرعاية التلطيفية  

وعندما تكونت التجمعات الصحية التي تهدف إلى تقديم الرعاية إلى عدد معين من السكان من خالل جميع 

مستويات الرعاية، بدأ التنفيذ التجريبي ألحد مسارات الرعاية الخمس )مسار الحفاظ على الصحة يتم التخطيط 

مل جميع الدروس املستفادة، قامت له على مستوى وطني(، من بعد ما تم االستفادة من تجربة التطبيق وش

التجمعات بوضع خطة تفصيلية لتنفيذ املبادرات األخرى تحت نموذج الرعاية الصحية ووضع خطة مالية لتنفيذ 

 هذه املبادرات.
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 الملحق الثاني

 نبذه عن الخدمة المطلوبة

 
  عنوان العقد

  التاريخ املستهدف  لبداية العقد

  مدة العقد

  موقع العمل

  وصف الخدمة املطلوبة 
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 عنوان العقد

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةمشروع 

 

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

 .م01/08/2021
 

 مدة العقد

 ء العمل. االشعار ببدتبدأ من تاريخ شهًرا ميالدًيا  24
 

 موقع العمل

 منطقة الرياض.
 

 عنطاق عمل املشرو 
 

 : عاملشرو   الهدف من

آليات و قنوات التواصل التفاعلية مع مستفيديها الكرام، من خالل  تهدف الوزارة الى تفعيل وتشغيل وتطوير 

توفير وتشغيل خدمات مراكز اإلتصال متعدد القنوات بجودة وكفاءة عالية ,لخدمة ودعم وتعزيز التواصل مع 

في عموم مناطق   2030ن خطة التحول الوطني وبرنامج رؤية اململكة كافة الجهات واملستفيدين، والتي تندرج ضم

نهم من االطالع على تفاصيل املبادرات التي تقدمها الوزارة  , وكذلك تقديم طلباتهم أو 
ّ
اململكة ، بحيث يمك

الى  باإلضافةاستفساراتهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم وشكواهم من خالل قنوات التواصل التفاعلية املختلفة ، 

(، من خالل طاقات  24/7امكانية رصد ما يتداوله املستفيدون في مواقع التواصل االجتماعي على مدار الساعة ) 

 وكوادر بشرية وطنية مدربة ومؤهلة .

 : وصف الخدمات املطلوبة 

ا إلى شركة مستفيديه والتي تخدمبالوزارة  ةاالتصال الخاص مراكز طلع وزارة الصحة إلسناد مهام تشغيل وإدارة تت

 على أن 
ً
متخصصة ومؤهلة ومجهزة بأحدث االساليب العاملية وذلك حسب معايير التشغيل العاملية املتبعة عامليا

 يكون نطاق العمل للمشروع هو:

 :تقديم خدمات استقبال االتصاالت من خالل األنظمة التي توفرها الوزارة مثل  

 اتف الثابت والجوال ربط وتشغيل الرقم املوحد املخصص للخدمة. " اله“ 
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  سواء كانت  إرسالهااالتصال بكافة أنواعها سواء استقبال املكاملات أو  وتطوير مراكز تقديم خدمات تشغيل

 التجارب واملمارسات العاملية. أفضلالخدمات استعالمية او إجرائية والعمل على تطويرها وفق 

  ية ومتوافقة مع أفضل التجارب العاملية.كز االتصال ضمن معايير أمنية عالاتقديم خدمات تشغيل مر 

 :تطوير خطة تفصيلية لعمل املشروع لضمان نجاح املشروع وتحقيق أهدافه، تتضمن التالي 

 .نطاق عمل املشروع 

 .خطة التوظيف والتدريب على املشروع 

 .خطة إدارة وتشغيل املشروع 

 .خطة إدارة الجودة الشاملة على املشروع 

 تدريب املستمر.خطة التدريب األساس ي وال 

 .خطة تطوير عمل املشروع 

 .خطة التواصل على املشروع 

 .مراحل العمل والجدول الزمني لتنفيذ املشروع 

 ( توفير اتفاقية جودة مستوى الخدمةSLA.) 

  إدارة وتشغيل مركز االتصال والدعم الفني حسب املعايير العاملية املعتمدةCOPC. 

  هلة املطلوبة لتشغيل املشروع.توفير املوارد البشرية املدربة واملؤ 

 بحسب الهيكل التنظيمي املقترح. فريق اإلدارة واإلشراف على تشغيل املشروع 

 .توفير خدمات التدريب األساس ي والتدريب على رأس العمل 

 
 

 .( واحدةRFPمالحظة: سيتم طرح كراسة شروط ومواصفات )
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 لملحق الثالثا

 المتطلبات

 
  املستندات املطلوبة

  النماذج املرفقة

  معايير التقييم املعتمدة لدى لجنة تقييم ملفات التأهيل

  قديمتعليمات الت
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 النماذج املرفقة

 املستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 االجتماعية سارية املفعول.شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات  -3

 شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول. -4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول. -5
ً
 وفقا

ً
 رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 (.املفعول )شهادة السعودة/ نطاقاتشهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية  -6

 .ارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنةصورة س -7

 )إن وجدت(.وتقنية املعلوماتمراكز االتصال من هيئة االتصاالت  سارية لتشغيل رخصة -8

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .للخمس السنوات السابقة القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في  -10

 ان وجدت()الحاصل عليها املتنافس ISOشهادات  -11

 .التقديميتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث تعليمات  مالحظة/

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

  حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول. 

 ( ملف الشركةCompany Profile:على أن يحتوي على ) 

  الهيكل التنظيميالتنظيم الداخلي و. 

 .عدد املوظفين 

 .عدد فروع ومكاتب املقاول 

 .املوردين املعتمدين 

 سنوات السابقة حسب النموذج املرفق. ثالثمشابه لنوع العقد املذكور خالل ال مشاريع ثالث ذكر ما ال يقل عن 

  فق.ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املر 

  حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 .ذكر إلتزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول 

  شهادات حسن أداء. اربعإرفاق ما اليقل عن 
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 النماذج املرفقة

 نموذج معلومات عن املقاول 

 املقاول  -1

  رأس مال املقاول   مؤسسة( اسم املقاول )شركة/

  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

  االسم

  املسمى الوظيفي
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 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  14صفحة )

 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةال سنوات ثالثخالل الول من قبل املقامنفذة مشاريع  ثالثعن ما ال يقل اذكر تفاصيل  -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف الرقم

  سم املشروعأ 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  ام للتواصل مع املسؤول عن املشروع أرق 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



  

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  15صفحة )

 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 االنتهاء 8

  ملسؤول عن املشروع اسم ا 9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 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 االنتهاء 8

  اسم 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:
 



  

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  16صفحة )

 املشاريع الحالية -رات نموذج الخب

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب الجدول التالي: -2
ً
 اذكر تفاصيل املشاريع القائمة حاليا

 املشروع األول  الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  ة العقدقيم 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11



  

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  17صفحة )

 املشروع الثاني الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  جهة املالكة للمشروعال 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11

 املشروع الثالث الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  ع موقع املشرو  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

  تاريخ البداية  7

  تاريخ االنتهاء 8

  اسم املسؤول عن املشروع  9

  أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع  10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
 

 تية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(.ترفق املستندات الثبو  ملحوظة:

 



  

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  18صفحة )

 الكادر اإلداري  -نموذج الخبرات 

 وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيوضح خبرات الكادر ال

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:

 



  

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  19صفحة )

 لجنة في تقييم ملفات التأهيلال املعتمدة لدىمعايير التقييم 

 

 معيار التقييم م
 الوزن  النطاق )أعداد صحيحة(

 % أكبر من أقل من

 %70 القدرات الفنية واإلدارية       -أ

 %40 الخبرات السابقة

1 
ل طلب عدد سنوات الخبرة في مجا

 التأهيل
2 7 40% 

2 
عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث 

 سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
3 7 30% 

3 
إجمالي قيمة املشاريع خالل الثالث 

 سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل

                                                                   

200,000,000.00  

                                                                   

500,000,000.00  
30% 

 %30 االلتزامات التعاقدية القائمة  

 %50 6 2 عدد املشاريع القائمة  4

 قيمة املشاريع القائمة  5
                                                                      

50,000,000.00  

                                                                   

200,000,000.00  
50% 

 %30 املوارد البشرية

 %50 2000 500 عدد املوظفين 6

 %50 %75 %50 نسبة املوظفين السعوديين 7

 %30 القدرات املالية   -ب

 %50 %2 %0.20 نسبة النقدية )آلخر سنة مالية( 8

 %50 35 0.75 نسبة السيولة السريعة )آلخر سنة مالية( 9

 
 

 فيما يخص فقرة )ب( يجب تعبئة الحقول بنسب وليس مبالغ مالية. مالحظة:

 



  

 تشغيل وتطوير مراكز اتصال وزارة الصحةيل الشركات للمشاركة في مشروع كراسة تأه

 (20من  20صفحة )

 قديمتعليمات الت

 كافية لعدم التأهل: لتباعها،اإلخالاالرجاء قراءة التعليمات و 
ً
 بأي من التعليمات التالية يعد سببا

 للغة العربية.تعبأ جميع املرفقات با .1

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

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

 .سببا في عدم التأهل

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

املوافق  الخميسيوم قبل  في موعد أقصاه في حال وجود أي إستفسارات يتم ارسالها عبر منصة إعتماد  .5

 ، على أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل.م08/40/2120

املوافق األحد يوم  قبل موعد أقصاهيتم إرسال طلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد  .6

 .مساءً  الثالثةالساعة  ،م18/40/2120

 .دون غيرهااملعتمدة في املنصة التقييم  سيتم القبول واالستبعاد للمتقدمين لعملية التأهيل وفق معايير  .7

 -اإلعالن عن النتائج:  .8
 ومنصة اعتماد. w.moh.gov.sawwسيتم اإلعالن عن قائمة املؤهلين في موقع الوزارة الرسمي  .1

 .من خالل منصة اعتماد أسباب عدم تأهلهمار الغير مؤهلين بسيتم إخط .2

 
 خطوات رفع ملف التأهيل على منصة إعتماد: -ج

. ومن ثم إختيار عملية التأهيل املراد املشاركة عبر حسابها الرسميتقوم الشركة بالدخول على منصة إعتماد  -1

 فيها.

ليتسنى لها إرفاق كامل املستندات  ا معايير التقييموالتي من ضمنهالشركة بتعبئة كافة املعلومات املطلوبة  تقوم -2

 الداعمة والنماذج واألوراق الثبوتية 
ً
 .وإرسال ملف التأهيل مكتمال

 . MB 350( بحيث اليتجاوز حجم املرفق الواحد PDF  ،Zipتدعم املنصة صيغ امللفات التالية ) -3

امللفات باإلمكان التواصل مع فريق في حالة وجود أي استفسار أو حاجة للدعم الفني حيال كيفية رفع  -4

 :التاليالدعم في منصة اعتماد  على البريد االلكتروني 

(. saetimad@ecare) 

 

 


