دعوة عامة لتأهيل املقاولين ملشروع
(تطوير األرشيف الجيولوجي وبناء املكتبة الرقمية لعينات الحفر)
التاريخ 6 :مايو 2020

دعوة تأهيل مقاولين عقد تطويراألرشيف الجيولوجي وبناء املكتبة الرقمية لعينات الحفر
تدعوكم هيئة املساحة الجيولوجية السعودية إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق تمهيدا لدعوتكم لتقديم
عروضكم لتنفيذ مشروع تطوير األرشيف الجيولوجي وبناء املكتبة الرقمية لعينات الحفر ،أحد مشاريع مبادرة إنشاء
مكتبة عينات الحفر وتطوير خدماتها ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفي 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 لهيئة املساحة الجيولوجية السعودية أو مكتب تحقيق الرؤية ملنظومة الصناعة والثروة املعدنية قبول أو رفض أي
تسليم وفقا ملا تراه مناسبا.
آخر موعد إلرسال االستفسارات
آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

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

-20مايو2020-
- 31مايو2020-

امللحق األول
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 ثالث عشرة برنامجا لتحقيق رؤية اململكة
العربية السعودية.
 .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 جودة الحياة.
برنامج ريادة الشركات الوطنية .
برنامج الشراكات االستراتيجية.
برنامج اإلسكان.

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

نبذة عن برامج تحقيق الرؤية
أطلقت برامج تحقيق الرؤية للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة  2030وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية
القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها .وحددت الجهات املشاركة في البرامج أهدافا استراتيجية
ّ
التحديات بناء على مستهدفات محددة ،ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة
لتحقيق أهداف رؤية اململكة  2030ومجابهة هذه
لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط تفصيلية لها ،تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته.
ويصبو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل اململكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية
دولية ،في عدد من املجاالت الواعدة (مع التركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة) ،وذلك على نحو يسهم في توليد
فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ،ويعزز امليزان التجاري ،ويعظم املحتوى املحلي .يركز البرنامج على أربعة قطاعات
رئيسة هي الصناعة ،والتعدين ،والطاقة ،والخدمات اللوجستية .يعمل البرنامج على تصميم وتوفير مجموعة من املمكنات
الضرورية التي تشتمل على تطوير األنظمة املناسبة ،وتوفير التمويل املطلوب ،وتطوير البنية التحتية واألراض ي الصناعية
واملناطق الخاصة ،والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة ،وتعزيز عمليات البحث واالبتكار والتدريب ،ورفع كفاءة الكوادر
املتاحة ،وما إلى ذلك.
والتزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،تسهم برامج تحقيق الرؤية 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 الجهة :
أنشئت هيئة املساحة الجيولوجية السعودية في عام 1420ه (1999م) بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم (،)115
وترتبط الهيئة بوزارة الصناعة والثروة املعدنية ،ولها شخصية اعتبارية وتتمتع باألهلية الكاملة لتحقيق التنظيم الخاص
بها  ،وتعتبر هيئة املساحة الجيولوجية السعودية مثل هيئات املساحة الجيولوجية في العالم أنشئت لغرض تزويد املجتمع
باملعرفة واملعلومات في كافة مجاالت علوم األرض (الجيولوجيا) وانها بنوعية األعمال والدراسات التي أنيطت بها أصبحت
مسؤولة عن كافة األعمال املتخصصة في هذا املجال ،بدءا من أعمال املسح الجيولوجي والتنقيب عن املعادن ,و إعداد
وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية،و تنمية املوارد املعدنية بأنواعها وصوال إلتاحة الفرص االستثمارية في مجال
التعدين ،وهو ما يتوافق مع تلك األعمال التي تقوم بها معظم الهيئات العاملية للمسح الجيولوجي.
كما إن الهيئة تقوم  -حسب نظامها  -بإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية ،ورصد ودراسة الزالزل والبراكين ،ومراقبة
املخاطر الجيولوجية األخرى ،والجيولوجيا البيئية ،والجيولوجيا الهندسية ،وتوفير الخدمات املعلوماتية املتعددة،
خصوصا تلك املتعلقة بتزويد الجهات الحكومية والخاصة في اململكة بالتقارير والخرائط واملعلومات الفنية عن الثروات
املعدنية والتراكيب الجيولوجية املتواجدة في كافة أراض

ي اململكة.

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

عنوان العقد
التاريخ املستهدف لبداية العقد يوليو2020 ،
 36شهر
مدة العقد
اململكة العربية السعودية ،هيئة املساحة الجيولوجية
مكان التنفيذ
تطوير األرشيف الجيولوجي وبناء املكتبة الرقمية لعينات الحفر

بناء مكتبة رقمية لعينات الحفر لتكون نظاما شامال للمعلومات الخاصة بعينات
الحفر اللبية ،وكذلك تطوير مستودعات حفظ عينات الحفر اللبية لتلبية
االحتياجات املتزايدة للحصول على املعلومات بشأن التكوينات الصخرية تحت
وصف عام للخدمة املطلوبة
السطحية من قبل القطاعين العام والخاص لالقتصاد الوطني ،ولتكون حافزا
أساسيا لتعزيز إمكانات املوارد املعدنية السعودية واستقطاب الشركات املحلية
والدولية لالستثمار في مجال التعدين.
 .1تجديد وتطوير الدور املوجود حاليا في مبنى األرشيف الجيولوجي التابع لهيئة
املساحة الجيولوجية السعودية ليصبح مكان مناسب لتخزين جميع
املعدات واألدوات واألجهزة املستخدمة في رقمنة عينات الحفر وعمل
التجهيزات الالزمة وتوفير املرافق لتسهيل سير العمل ونقل عينات الحفر بين
مختلف األقسام الفنية .الى جانب تجهيز مكان مناسب لفحص العينات من
قبل املستثمرين والزائرين ملكتبة الحفر وتزويده بمعدات الفحص
امليكروسكوبيه
 .2العمل على مسح ضوئي للعينات (core logger scanning and XRF
) measuresواقتناء الصور والبيانات الجيولوجية عن املعادن والتحاليل
وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة
الكيميائية لـ  10000متر من عينات الحفر باستخدام وسائل القياس
املناسبة لرقمنة عينات الحفر ألغراض أرشفتها واستخدامها الحقا.
 .3بناء نظام معلومات شامل ،باستخدام البيانات املستخلصة كوسائط
رقمية ،ويكون هذا النظام مجهزا إلكترونيا بكيفية التعامل مع اإلنترنت في
البحث عن بيانات عينات الحفر وعرضها ومشاركتها وتوزيعها ومعالجتها ،مع
إتاحة خيارات وصول محددة للمستخدمين الداخليين والخارجيين ،وكذلك
الربط التام مع قاعدة البيانات والتطبيقات الجيولوجية الحالية لدى الهيئة.
 .4التدريب العملي لعدد يتراوح من  5إلى  8من موظفي الهيئة.

 .5إعداد وتنفيذ بروتوكوالت وإجراءات العمل الفني الالزم لبناء مكتبة رقمية
لعينات الحفر ،وفقا للمعايير العاملية ،وإعداد أدلة تشغيلية ومبادئ
توجيهية
 .6تصميم الهيكل التنظيمي واإلجراءات التشغيلية واتخاذ الترتيبات املتعلقة
باملوارد البشرية الالزمة إلنشاء مكتبة رقمية لعينات الحفر خاصة بمكتبة
عينات الحفر الوطنية ،وتحديد اإلجراءات ومعايير األداء آللية اختيار عينات
الحفر بغرض أرشفتها.
 .7إدارة و تشغيل مكتبة الحفر ملدة عام كامل بعد اكتمال املشروع كفترة
تجريبية يتم من خاللها بناء القدرات ونقل املعرفة الى فريق العمل الدائم
املسؤول من قبل الهيئة

امللحق الثالث
املتطلبات
املستندات املطلوبة
النماذج املرفقة

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.
 .11ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذج املرفق.
 .12ذكر التزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد.
 .13ذكر مصادر تمويل املقاول.
 .14إرفاق 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
معايير التقييم (لإلطالع)

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 األنشطة التي يقدمها املقاول

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع مشابهة تم تنفيذها من قبل املقاول خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول التالي:
املشروع األول
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

املشروع الثالث

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 .

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

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن مشروع مشابه جاري العمل عليه أو تم تنفيذه خالل السنة الحالية حسب الجدول التالي :
املشروع األول
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

نموذج موارد الشركة
املعدات اململوكة أو املستأجرة للمقاول :
سنة الصنع
اسم املعدة

حالتها التشغيلية

رقم شهادة الترخيص

تاريخ االنتهاء

تعليمات التسليم
ً
الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافية لعدم التأهل:
 .1يتم تسليم املتطلبات في موعد أقصاه  15يونيو . 2020
 .2في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات ويعد املقاول غير مؤهل.
 .3يجب تسليم جميع املستندات املطلوبة إلى العنوان التالي.)Jehani.AM2@sgs.org.sa( :
 .4يجب تعبأة جميع املرفقات بشكل الكتروني باللغة العربية أو اللغة االنجليزية.
 .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 إلى األستاذ /عبدهللا الجنهي jehani.AM2@sgs.org.sa
 .9سيتم اإلعالن عن النتائج في موقع الجهة الرسمي https://sgs.org.sa
 .10سيتم إخطار املقاولين الغير مؤهلين بأسباب استبعادهم بعد اإلعالن عن النتائج.
 .11يمكن للمقاولين الغير مؤهلين االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع ممثل الجهة .

معايير القدرات الفنية واإلدارية

القدرات الفنية واإلدارية
الخبرات السابقة
عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل
عدد المشاريع المنفذة خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
إجمالي قيمة المشاريع خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
معدل نتائج تقييمات األداء في المشاريع السابقة مع الجهات الحكومية في مجال طلب التأهيل
الجودة
ما هي معايير ضمان الجودة؟ (مع إرفاق ما يثبت)
البيئة والصحة والسالمة
ما هي معايير ضمان البيئة والصحة والسالمة (مع إرفاق ما يثبت)
االلتزامات التعاقدية القائمة
عدد المشاريع القائمة
قيمة المشاريع القائمة
الموارد البشرية
عدد الموظفين
عدد الموظفين السعوديين
نسبة الموظفين السعوديين

!#DIV/0

معايير القدرات المالية
القدرات المالية
البيانات المالية
البيانات المالية آلخر  3سنوات مالية
بيان الميزانية العمومية
األصول المتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
الحسابات مستحقة القبض
االلتزامات المتداولة
مؤشرات األداء المالية
نسبة النقدية (النقدية ومكافئات النقدية\االلتزامات المتداولة)
نسبة التداول (األصول المتداولة\االلتزامات المتداولة)
نسبة السيولة السريعة ((النقدية ومكافئات النقدية+الحسابات المستحقة القبض)/االلتزامات المتداولة)
المرفقات
البيانات المالية آلخر  3سنوات مالية للمتقدم بالتأهيل (ليس للشركة األم أو الشركات التابعة)
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