دعوة عامة لتأهيل املقاولين ملشروع
(تقديم خدمات استشارية للدعم االستراتيجي للمبادرات والطلبات التحليلية
العاجلة وأعمال تحديث االستراتيجية لقطاع التعدين)

التاريخ2019-05-28 :

دعوة تأهيل مقاولين عقد مشروع تقديم خدمات استشارية للدعم االستراتيجي للمبادرات
والطلبات التحليلية العاجلة وأعمال تحديث االستراتيجية لقطاع التعدين
يدعوكم مكتب تحقيق الرؤية ملنظومة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق
تمهيدا لدعوتكم لتقديم عروضكم لتنفيذ مشروع "تقديم خدمات استشارية للدعم االستراتيجي للمبادرات والطلبات
التحليلية العاجلة وأعمال تحديث االستراتيجية لقطاع التعدين" في إطار املنافسة العامة.
وفي حال الرغبة باملشاركة في برنامج تأهيل املقاولين واملشاركة في املنافسة التي سيتم طرحها الحقا ،املرجو قراءة هذا
اإلعالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا وإتباع الخطوات الالحق ذكرها )املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه
الدعوة مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي .حيث أن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد
التسليم النهائي أو بعده يعد سببا في عدم التأهل.
يحق ملكتب تحقيق الرؤية ملنظومة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية قبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسب.

آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

امللحقات املرفقة
امللحق األول :ملحة عامة
امللحق الثاني :نبذه عن الخدمة املطلوبة
امللحق الثالث :املتطلبات

2019-06-16

امللحق الول
ملحة عامة
نبذة عن رؤية اململكة 2030
نبذه عن برامج تحقيق الرؤية
نبذه عن (الجهة)

نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 2030

لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة ،تمكنها
من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.
ورؤية أي دولة ملستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها ،وذلك ما انتهجتنه اململكة عند بناء رؤية 2030م.
فمكانة اململكة في العالم اإلسالمي ستمكنها من أداء دورها الريادي كعمق وسند لألمة العربية واالسالمية ،كما ستكون
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 :مجتمع حيوي ،اقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه املحاور تتكامل وتنسق مع
بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ثالثة عشر برنامجا لتحقيق رؤية اململكة
العربية السعودية .2030
 .1برنامج التحول الوطني.
 .2برنامج خدمة ضيوف الرحمن.
 .3برنامج صندوق االستثمارات العامة.
 .4برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
 .5برنامج تطوير القطاع املالي.
.6
.7
.8
.9

برنامج تحسين نمط الحياة.
برنامج ريادة الشركات الوطنية .
برنامج الشراكات االستراتيجية.
برنامج اإلسكان.

 .10برنامج التخصيص.
 .11برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
 .12برنامج تحقيق التوازن املالي.
 .13برنامج تنمية القدرات البشرية.

نبذة عن برامج تحقيق الرؤية
أطلقت برامج تحقيق الرؤية للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  2030وإدراك التحديات التي تواجه
الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها .وحددت الجهات املشاركة في البرامج
ّ
التحديات إلى العام  2020بناء
أهدافا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية  2030ومجابهة هذه
على مستهدفات محددة ،ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط تفصيلية لها،
تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى  24جهة حكومية على أن
يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية ،2030
واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها ،وتعتبر مبادرات البرنامج للعام  2016م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك ،والنظر في اعتماد
ّ
وسيتم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا وتطويره وفق آلية عمل البرنامج.
مبادرات إضافية يتم دراستها
والتزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك
عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات ّ
العامة بناء على األولويات الوطنية ،والدفع نحو التخطيط املشترك ،ونقل
الخبرات بين الجهات ّ
العامة ،وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب

التمويل والتنفيذ ،واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.

نبذة عن القطاع :
حددت اململكة في رؤيتها للعام  2030رؤية جريئة لسالسل القيمة املعدنية ودورها في تطوير االقتصاد السعودي .ووضعت
الدولة تطلعات واضحة لقطاع التعدين والصناعات املعدنية بحيث أن يصبح الركيزة الثالثة للصناعة في اململكة ،من
خالل االستفادة من املوارد املعدنية في اململكة والطلب املحلي لتحقيق التنوع والنمو في الناتج املحلي اإلجمالي ،وكذلك
مراجعة شاملة لفرص املشاريع املحتملة النابعة من واقع االقتصاد الكلي والجزئي والجوانب االقتصادية واالجتماعية
والجيولوجية في اململكة .وتجدر اإلشارة إلى أن استراتيجية تسريع نمو سلسلة القيمة املعدنية ستسهم في االقتصاد
السعودي بشكل أكبر مقارنة إذا ما استمر القطاع في النمو الطبيعي (سيناريو خط األساس للنمو)  -لتحقق ضعفي معدل
النمو التي يمكن تحقيقها في سيناريو خط األساس.

في إطار تنفيذ استراتيجية التعدين والصناعات املعدنية ،هناك متطلب لتطوير سالسل القيمة املعدنية في اململكة
بالحجم والسرعة املأمولة في االستراتيجية وتغييرات جذرية وكبيرة في تمكين نمو القطاع .كما أن نمو سالسل القيمة
املعدنية مستقبال لن يحظى على األرجح بنفس مستوى النمو والطلب على املنتجات املعدنية كاملستوى الذي شهدته
السنوات املاضية  -مما يجعل دراسات الجدوى للتوسع ورغبة املستثمرين بالعمل في القطاع أقل بكثير في العديد من
سالسل القيمة.

الملحق الثاني
نبذة عن الخدمة المطلوبة
عنوان العقد
التاريخ املستهدف لبداية العقد
مدة العقد
مكان التنفيذ
وصف عام للخدمة املطلوبة
وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة

تقديم خدمات استشارية للدعم االستراتيجي للمبادرات والطلبات التحليلية
عنوان العقد
العاجلة وأعمال تحديث االستراتيجية لقطاع التعدين
التاريخ املستهدف لبداية العقد 2019-08-08
 24شهر
مدة العقد
الرياض – مكتب انجاز استراتيجية التعدين
مكان التنفيذ
خدمات استشارية للدعم االستراتيجي للمبادرات والطلبات التحليلية
وصف عام للخدمة املطلوبة
العاجلة وأعمال تحديث االستراتيجية لقطاع التعدين
يهدف نطاق عمل املشروع الى توفير الدعم االستراتيجي في توفير املحتوى
لقطاع التعدين في عدة مجاالت:

وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة

 -1دعم توفير املحتوى ملبادرات التعدين ( نطاق العمل ,ميزانيات
تفصيلية ,ملقارنات معيارية ,دراسات فنية)
 -2تحديث االستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين (التحديث السنوي
للمستهدفات واالنجازات ,ربط املبادرات بمؤشرات االداء وتحديد
مساهمتها ,تطوير اليات قياس ملؤشرات األداء)
 -3الطلبات التحليلية العاجلة ( العمل على الطلبات العاجلة ملركز
الحكومة ومراكز التميز  ,التحضير للفعاليات واملؤتمرات والوفود,
تقديم التحليل والدعم والرؤى االستراتيجية في مواضيع قطاع
التعدين)

امللحق الثالث
املتطلبات
املستندات املطلوبة
النماذج املرفقة
تعليمات التسليم

المستندات المطلوبة
املستندات الرسمية أو القانونية
 .1شهادة السجل التجاري سارية املفعول.
 .2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول ,باالضافة الى شهادة الضريبة املضافة في حال التسجيل.
 .3شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول.
 .4شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول.
 .5رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا وفقا لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول.
 .6شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة /نطاقات( .
 .7القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات األخيرة.
*يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث تعليمات التسليم.
املستندات الفنية والخبرات السابقة
ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة.
 .2األهداف االستراتيجية.
 .3الهيكل التنظيمي.
 .4قيم الشركة وبيئة العمل.
 .5عدد املوظفين.
 .6املوردين املعتمدين.
 .7مجاالت االعمال.
 .8منتجات الشركة.
 .9ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد املذكور خالل الخمس سنوات السابقة حسب النموذج املرفق.
 .10ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق.
 .11وضع تصور مبدئي لنطاق العمل لهذا املشروع بناء على خبرات املقاول السابقة في نفس املجال
 .12ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذج املرفق.
 .13ذكر التزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد.
 .14ذكر مصادر تمويل املقاول.
 .15إرفاق ماال يقل عن ثالث شهادات حسن أداء.

النماذج املرفقة
نموذج معلومات عن املقاول
نموذج الخبرات املشاريع السابقة
نموذج الخبرات املشاريع الحالية
نموذج الخبرات الكادر اإلداري
نموذج الخبرات الكادر الفني
نموذج موارد الشركة

نموذج معلومات عن املقاول
املقاول
رأس مال املقاول
تاريخه
املنصب

اسم املقاول (شركة  /مؤسسة)
رقم السجل التجاري
اسم الشخص املسؤول
العنوان

الشارع
الرمز البريدي
فاكس
سنة التأسيس

املدينة
ص.ب
هاتف:
البريد اإللكتروني
املوقع اإللكتروني
ملكية الشركة

الجنسية

املالك  /الشركاء

معلومات ممثل الشركة
االسم
املسمى الوظيفي
الهاتف
البريد اإللكتروني

الثابت:

املتنقل:

نسبة امللكية

نموذج الخبرات – املشاريع السابقة
توضيح تفاصيل طبيعة النشطة التي يقدمها املقاول

اذكرتفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع مشابهة تم تنفيذها من قبل املقاول خالل الخمس سنوات الخيرة حسب الجدول التالي:
املشروع الول
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الوصف
اسم املشروع
موقع املشروع
مكونات املشروع
الجهة املالكة للمشروع
قيمة العقد
مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

ملحوظة :ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع .

املشروع الثالث

نموذج الخبرات – املشاريع الحالية
توضيح تفاصيل طبيعة النشطة التي يقدمها املقاول

اذكرتفاصيل ما ال يقل عن مشروع مشابه جاري العمل عليه أو تم تنفيذه خالل السنة الحالية حسب الجدول التالي :
املشروع الول
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

نموذج الخبرات – الكادراإلداري

وضح خبرات الكادراإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:
الرقم

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

نموذج الخبرات – الكادرالفني
وضح خبرات الكادرالفني التابع للمقاول حسب الجدول التالي:
الرقم

االسم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

تعليمات التسليم
ً
الرجاء قراءة التعليمات و إتباعها ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافية لعدم التأهل:
 .1يتم تسليم املتطلبات في موعد أقصاه 2019-06-16 :
 .2في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات ويعد املقاول غير مؤهل.
 .3يجب تسليم جميع املستندات املطلوبة إلى العنوان التاليto: msd.prcmt@meim.gov.sa :
Cc: vro-p@vro.meim.gov.sa
 .4يجب تعبأة جميع املرفقات بشكل الكتروني وباللغة العربية.
 .5إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم املقاول إلثبات دقة املعلومات.
 .6يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أو عدم إرفاق املستندات الثبوتية أو عدم ملء كامل البيانات املطلوبة
سببا في عدم التأهل.
 .7في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصحيحة يودي ذلك إلى عدم التأهل.
 .8في حال وجود أي استفسارات يتم توجيهها إلىto: msd.prcmt@meim.gov.sa :
Cc: vro-p@vro.meim.gov.sa
 .9سيتم اإلعالن عن النتائج في موقع الجهة الرسميwww.meim.gov.sa :
 .10سيتم إخطار املقاولين الغير مؤهلين بأسباب استبعادهم في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ اإلعالن عن النتائج.
 .11يمكن للمقاولين الغير مؤهلين االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع ممثل الجهة .

