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ب التأهيل من قبل الشركة الراغبة في املشاركة في يتم تقديم ملف طل

منصة  عبر استكمال متطلبات التأهيل من خاللعملية التأهيل املسبق 

 إعتماد 

 .التقديم تعليماتفي ملحق  املوضحةخطوات الإتباع ب وذلك
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 اململكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب تحقيق الرؤية

 

مشروع املسح الصحي الوطني في للمشاركة  الشركاتلتأهيل دعوة عامة 

  لفحص الصحة والتغذية في اململكة العربية السعودية

 

 م1/6/2022التاريخ 
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املسح الصحي الوطني لفحص الصحة  مشروعفي للمشاركة  كاتشر التأهيل ل عامة دعوة

 والتغذية في اململكة العربية السعودية

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

ضمن  ،في اململكة العربية السعوديةاملسح الصحي الوطني لفحص الصحة والتغذية  مشروع منافسةفي عروضكم 

 وفي إطار املنافسة العامة. تحول القطاع الصحياف ومبادرات برنامج أهد
 

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

 .الث من هذه الدعوةالخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الث

 

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

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

 حملة عامة

 
   2030نبذة عن رؤية اململكة 

  نبذة عن برنامج التحول في القطاع الصحي
  نبذة عن مبادرة املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها
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 2030نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 

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

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

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

ة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واإلسالمية، كما ستكون اململك

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

 تكون محورا لربط القارات الثالث.

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

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

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

 اململكة العربية السعودية.

 برنامج جودة الحياة .1

 برنامج تطوير القطاع املالي .2

 برنامج اإلسكان .3

 برنامج تحقيق التوازن املالي .4

 برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .5

 برنامج التحول الوطني .6

 برنامج صندوق االستثمارات العامة .7

 برنامج التخصيص .8

 برنامج ريادة الشركات الوطنية .9

 تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستيةبرنامج  .10

 برنامج الشراكات االستراتيجية .11

 برنامج خدمة ضيوف الرحمن .12

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

 شامل وفعال ومتكامل ير 
ً
تكز على صحة يهدف البرنامج الى إعادة هيكلة القطاع الصحي باململكة ليكون نظاما صحيا

 Care Based الفرد واملجتمع يشمل ذلك املواطن واملقيم والزائر) ويعتمد على مبدأ القيمة املحصلة من املخرجات

Value  من الشفافية واالستدامة املالية من خالل تعزيز الصحة العامة والوقاية من األمراض وتطبيق
ّ
( الذي يؤ

اية من األمراض، وكذلك تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية عبر نموذج الرعاية الصحية الحديث املعني بالوق

التغطية األمثل والتوزيع الجغرافي العادل األشمل والتوسع في تقديم خدمات الصحة اإللكترونية والحلول الرقمية، 

ر الدولية وايضا االرتقاء بجودة الخدمات الصحية والتركيز على رضا املستفيدين عبر تطبيق واتباع أفضل املعايي

املبنية على البراهين من خالل تأسيس وتمكين منظومات رعاية صحية متكاملة تغطي كامل مناطق اململكة بتفعيل 

وأوضحت دراسة الجدوى للتحول في وزارة الصحة  .الشراء الهادف للخدمات وتعزيز وعي املجتمع بالسالمة املرورية

لناتج املحلي بما يتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية مع ضمان ضبط زيادة إنفاق الوزارة السنوي واالنفاق من ا

االرتقاء بجودة الخدمات ورض ى املستفيدين علما بأنه سيتم توسيع نطاق هذه الدراسة ضمن الجهود عند تنفيذ 

ت مبادرة إعداد استراتيجية تحول القطاع الصحي وسيقوم برنامج التحول الصحي باملوائمة والتنسيق مع جميع جها

القطاع الصحي وبرامج تحقيق الرؤية والجهات الحكومية املعّنية وكذلك املوائمة والربط مع األهداف الوطنية 

 االستراتيجية خالل رحلة التحول.
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 مبادرة املركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها:نبذة عن 

 هـ،19/6/1434 وتاريخ( 200) املوقر رقم الوزراء مجلس بقرار ومكافحتها األمراض من للوقاية الوطني املركز انشاء تم

 .ينيبه من او الصحة بوزير مباشرة يرتبط

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

 األعضاء. تسمية هـ14/3/1435 وتاريخ 97427

 1438-2080168اعضاء برئاسة معالي وزير الصحة بقرار وزاري رقم  10من تم تشكيل مجلس ادارة للمركز مكون 

 هـ29/11/1438وتاريخ 

  :املركز هدف

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

 .ومكافحتها املعدية وغير املعدية ألمراضا من الوقاية مجال في والدراسات البحوث إجراء طريق عن

 :واملهام االختصاصات

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

 .ومكافحتها املعدية

 وتبادل, بها خاصة بيانات قاعدة وإنشاء, والدولي الوطني املستوى  على املعدية وغير املعدية األمراض ومتابعة رصد .2

 وذلك, ونشرها وحفظها العامة الصحة عن املعلومات وتوثيق, األخرى  املختصة الجهات مع شأنها في املعلومات

 .املختصة األخرى  واملراكز الجهات مع والتعاون  بالتنسيق

 تعزيز 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

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

 .بتنفيذها املعنية الجهات بين والتنسيق

, العامة الصحة في تؤثر التي والكوارث األوبئة حاالت في الفوري للتدخل الالزمة ستراتيجياتواال  الخطط إعداد .5

 .العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق وذلك

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

 .األمراض
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 املعدية وغير املعدية األمراض من والوقاية الصحة تعزيز مجال في الوطني املستوى  على ثيةالبح األولويات إقتراح .7

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

 .املجال هذا في املختصة األبحاث عن

 .الجانبية وآثارها فاعليتها وتقويم واألمصال يماتبالتطع الخاصة البرامج ومراجعة إقتراح .8

 العامة 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

 .الوطنية السجالت وبيانات البحوث نتائج ضوء في, وطني صحي سجل عووض الصحية املشكالت تحديد .10

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

 .تظهر قد التي الصحية للمشكالت

, للفيروسات املضادة وبخاصة رها،وتطوي واألمصال واللقاحات االدوية بصناعة الخاصة التقنية نقل على العمل .12

 .والدواء للغذاء العامة الهيئة مع بالتنسيق وذلك

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

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

 .ومكافحتها املعدية وغير املعدية

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

 .ومكافحتها املعدية وغير

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

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

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

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

 .تنفيذها
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 امللحق الثاين

 نبذه عن اخلدمة املطلوبة

 
  عنوان العقد

  التاريخ املستهدف  لبداية العقد
  مدة العقد

  موقع العمل
  وصف الخدمة املطلوبة 
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 عنوان العقد

 . املسح الصحي الوطني لفحص الصحة والتغذية في اململكة العربية السعوديةمشروع 
 

 التاريخ املستهدف لبداية العقد

 م.01/07/2022

 مدة العقد

 سنوات تبدأ من تاريخ اإلشعار ببدء العمل.ثالث 

 

 موقع العمل

 .لها واملتبع بهيئة االحصاءجميع مناطق اململكة بحسب التقسيم اإلداري 
 

 : وصف الخدمات املطلوبة 

 :ذكورة أدناهسيتم العمل على إنجاز وتسليم املشروع حسب املراحل امل
 

  .نماذج جمع البيانات وإعداداعداد وتصميم منهجية الدراسة البحثية  املرحلة األولى: ❖

 بناء قاعدة بيانات الكترونية لجمع وتحليل البيانات والتحقق من صحتها ودقتها. املرحلة الثانية: ❖

 عينات الدم والبول وتحليلها.لالبيانات جمع  :الثالثةاملرحلة  ❖

 إعداد وتصميم وطباعة التقارير العلمية والنشر للدراسة.: رابعةالاملرحلة  ❖

 نطاق عمل املشروع

رات املعملية تأسيس برنامج مسح وطني لفحص الصحة والتغذية، والهدف الرئيس ي لهذا البرنامج هو تتبع الفحوصات الطبية واالختبا

الت ومقاييس ومعايير لضمان جودة ودقة البيانات. يتم جمع بيانات عينة ممثلة للسكان يتم احتسابها طبقا كو و من خالل اتباع بروت

 ، صاء والتوزيع السكاني لكل منطقةملعايير هيئة اإلح
ً
 :يتم جمع البيانات على خطوات مبدئيا

ئة النماذج املخصصة باإلضافة الى اخذ املوافقات من خالل الزيارات املنزلية حيث يقوم فريق جامعي البيانات بتعب الخطوة األولى:

 .من املشاركين لالنتقال

 وقاية. -صحة العامة جدولة مواعيد للمشاركين لزيارة العيادات الطبية املتنقلة التابعة لهيئة ال لخطوة الثانية:ا

 جميع األعمار من كال الجنسين. :الفئة املستهدفة 

   :وسيتم تحديد عدد العينات لكل منطقة حسب املعايير 10000ملستهدفة للمشروع العينة ا عدد العينات في املشروع ،

 .لدى الهيئة العامة لإلحصاء املعتمدة 

 .(RFPكراسة شروط ومواصفات )(  واحده عدد )الحظة: سيتم طرح م
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 مللحق الثالثا

 املتطلبات

 
  املستندات املطلوبة

  النماذج املرفقة
  لجنة تقييم ملفات التأهيلدة لدى معايير التقييم املعتم

  تعليمات التقديم
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 النماذج املرفقة

 املستندات القانونية

 شهادة السجل التجاري سارية املفعول. -1

 شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول. -2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول. -3

 ارية املفعول.شهادة االشتراك في الغرفة التجارية س -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

 .صورة سارية املفعول من الترخيص بمزاولة املهنة -7

 .)إن تطلب ذلك( الهيئة السعودية للمهندسينصورة شهادة االشتراك ب -8

 .) إن وجدت ) صورة من اتفاقيات التضامن -9

 .كحد أدنى السنتين األخيرتينفي  املتقدممليزانية من مراجع خارجي املصدقة القوائم املالية  -10

 .التقديمعليمات امللحق الثالث ت يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في مالحظة/

 املستندات الفنية والخبرات السابقة

  حسب النموذج املرفقذكر معلومات عن املقاول. 

 ( ملف الشركةCompany Profile:على أن يحتوي على ) 

 .لتنظيم الداخلي والهيكل التنظيميا .أ

 عدد املوظفين. .ب

 عدد فروع ومكاتب املقاول. .ت

 املوردين املعتمدين. .ث

 حسب النموذج املرفق.سنوات السابقة  ثالثلنوع العقد املذكور خالل ال همشاب شاريعم ثالثعن ال يقل  ذكر ما 

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

  حسب النموذج املرفق.ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول 

 ة خالل مدة تنفيذ العقد.ذكر إلتزامات املقاول املالي 

 .ذكر مصادر تمويل املقاول 

  حسن أداء. شهادات ثالثإرفاق ما اليقل عن 
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 (20من  13صفحة )

 النماذج املرفقة

 معلومات عن املقاول  نموذج

 املقاول  -1

  رأس مال املقاول   املقاول )شركة/ مؤسسة(اسم 

  تاريخه  رقم السجل التجاري 

  املنصب  ول:ؤ اسم الشخص املس

 العنوان -2

  الشارع  ةاملدين

  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

 املتنقل الثابت الهاتف

  البريد اإللكتروني
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 (20من  14صفحة )

 املشاريع السابقة -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابقةال سنوات ثالثخالل المن قبل املقاول  مشاريع منفذة ثالثعن ما ال يقل اذكر تفاصيل  -2

 حسب الجدول التالي:

 املشروع األول  الوصف الرقم

  سم املشروعا 1

  ملشروع موقع ا 2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
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 (20من  15صفحة )

 نياملشروع الثا الوصف الرقم

  اسم املشروع 1

  موقع املشروع  2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

   تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 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

  االنتهاءتاريخ  8

  املسؤول عن املشروع  اسم 9

   أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

  إلكتروني املسؤول عن املشروع بريد  11
 

  ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع )على سبيل املثال ال الحصر: صور العقود والتعميدات وشهادات اإلنجاز(. ملحوظة:
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 (20من  16صفحة )

 املشاريع الحالية -نموذج الخبرات 

 توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول  -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حالشاريع امل اذكر تفاصيل -2
ً
 سب الجدول التالي:قائمة حاليا

 املشروع األول  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

  لتواصل مع املسؤول عن املشروع أرقام ل 10

  بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع  11
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 (20من  17صفحة )

 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

  ؤول عن املشروع اسم املس 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:
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 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     
 

 اتية وشهادات الخبرة.ترفق السير الذ ملحوظة:

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 التابع للمقاول حسب الجدول التالي: فنيخبرات الكادر ال وضح

 الوظيفة االسم الرقم
التخصص / 

 مجال الخبرة
 مدة الخبرة

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
 

 ترفق السير الذاتية وشهادات الخبرة. ملحوظة:
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 هيللجنة في تقييم ملفات التأال املعتمدة لدىمعايير التقييم 
 

 معيار التقييم م
 الوزن  النطاق

 أكبر من أقل من

 %70 القدرات الفنية واإلدارية

 %50 الخبرات السابقة

 %40 20 3 عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل 1

عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث سنوات األخيرة  2

 في مجال طلب التأهيل
5 30 30% 

خالل الثالث سنوات األخيرة  إجمالي قيمة املشاريع 3

 في مجال طلب التأهيل
000,000,15 000,000,80 30% 

 %25                                                                                                                االلتزامات التعاقدية القائمة 

 %80 10 2 عدد املشاريع القائمة  4

 %20 000,000,50 000,000,5 قيمة املشاريع القائمة  5

 %25 املوارد البشرية

 %50 500 10 عدد املوظفين 6

 %50 100 10 نسبة املوظفين السعوديين 7

 %30 القدرات املالية

 %20 2 0.75 نسبة النقدية )آلخر سنة مالية( 8

 %80 35 1 نسبة السيولة السريعة )آلخر سنة مالية( 9

 

 فيما يخص فقرة )ب( يجب تعبئة الحقول بنسب وليس مبالغ مالية. ة:مالحظ
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 قديمتعليمات الت

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

 تعبأ جميع املرفقات باللغة العربية. .1

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

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

 .في عدم التأهل

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

املوافق  ألربعاءايوم قبل  في موعد أقصاه رسالها عبر منصة إعتماد رات يتم افي حال وجود أي إستفسا .5

 أن يتم الرد عليكم خالل ثالثة أيام عمل. ، علىم8/6/2220

املوافق  األربعاءيوم  قبل موعد أقصاهطلبات التأهيل من خالل رفع امللف عبر منصة إعتماد يتم إرسال  .6

 .مساءً  الثالثةالساعة  ،م15/6/2220

 .دون غيرهافي املنصة  املعتمدةالتقييم  عاييراد للمتقدمين لعملية التأهيل وفق مسيتم القبول واالستبع .7

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

 .من خالل منصة اعتماد أسباب عدم تأهلهمسيتم إخطار الغير مؤهلين ب .2

 
 ملف التأهيل على منصة إعتماد:خطوات رفع  -ج

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

 فيها.

ليتسنى لها إرفاق كامل املستندات  والتي من ضمنها معايير التقييمالشركة بتعبئة كافة املعلومات املطلوبة  تقوم -2

 الداعمة الثبوتية  والنماذج واألوراق
ً
 .وإرسال ملف التأهيل مكتمال

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

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

 :التاليااللكتروني على البريد   منصة اعتماد

(sa .etimad@ecare) 

 


