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متطلبات تأهيل الشركات  المقدمة 
متطلبات خاصة بالمقاولين 

متطلبات خاصة بالمصنعيين 
متطلبات خاصة باإلستشاريين 

آلية تأهيل الشركات 
تأهيل عام 

تأهيل خاص بالمنافسات الحكومية 

المحتوى



تسعى المؤسسة من خالل بناء الشراكات االستراتيجية وتوثيق العالقات مع شركائها باختالف تخصصاتهم وذلك بتطبيق 
آليات مطورة إلختيار المقاولين والمصنعين )الشركاء( وتقييم أدائهم بشكل دوري للتأكد من تأهيلهم لتقديم الخدمات 

وتنفيذ مشاريع المؤسسة.

وحرصا من المؤسسة على توفير كافة السبل والخدمات التي من شأنها المساهمة في تسريع إنجاز االجراءات المتعلقة 
بتسجيل وتأهيل شركائها بكفاءة عالية فقد تم تطوير هذا الدليل اإلرشادي لتمكينهم من اإلطالع على كافة المتطلبات 

واآللية المتبعة لذلك 

المقدمة



شهادة السجل التجاري للمنشأة.
شهادة اإلنتساب للغرفة التجارية.

شهادة الزكاة والدخل.
شهادة االشتراك بالتأمينات اإلجتماعية.

شهادة القيمة المضافة.
شهادة االلتزام بالسعودة.

الوضع المالي آلخر ثالث سنوات.
قائمة بخبرات الشركة في مجال العمل المطلوب خالل الخمس سنوات الماضية.

شهادات اإلنجاز لألعمال صادرة من المستفيد النهائي.
الهيكل التنظيمي للشركة )المهنيين وذوي الخبرة(.

شهادة السجل التجاري أو الرخصة التجارية مصدقة من السفارة السعودية في بلد المنشأة )الشركات األجنبية(. 
رخصة االستثمار األجنبي )الشركات األجنبية(.

متطلبات تأهيل الشركات



متطلبات خاصة بالمقاولين

ترخيص صناعي.
.)ISO( شهادات المطابقة المعيارية

دليل التحكم وضمان الجودة.

شهادة تصنيف المقاولين )حسب قيمة المشروع(.
قائمة بالقوى العاملة 

متطلبات خاصة بالمصنعيين

شهادة تسجيل بالهيئة السعودية للمهندسين.
قد يتم طلب مستندات إضافية حسب الحاجة *

متطلبات خاصة باإلستشاريين 



آلية تأهيل الشركات

 تأهيل عام
إرســال خطــاب التأهيــل متضمنــا المجــال المــراد التأهيــل فيــه ومرفقــا معــه متطلبــات التأهيــل علــى البريــد االلكترونــي الخــاص بــإدارة 

.)PQDEPT@SWCC.GOV.SA( التأهيــل 

تقــوم إدارة التأهيــل بدراســة المســتندات الــواردة مــن قبل الشــركة وإشــعارها في حال قبول التأهيــل أو وجود متطلبات يلزم اســتكمالها 
عبر البريــد االلكتروني.

تأهيل خاص بالمنافسات الحكومية

اإلطالع على المنافسات االمطروحة الخاصة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه في منصة اعتماد.

التقدم من خالل منصة اعتماد على المنافسة المراد التأهيل عليها مع ضرورة ارفاق متطلبات التأهيل في المنصة.

إعالن نتائج التأهيل من خالل منصة اعتماد.


