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التاريخ10 :مايو 2020
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
صندوق بريد54141 :
جدة 21514
المملكة العربية السعودية

دعوة تأهيل مقاولين
تدعوكم هيئة املساحة الجيولوجية السعودية إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق تمهيدا لدعوتكم لتقديم
عروضكم لتنفيذ مشروع الشرك الفني (مستشارإدارة مشاريع االستكشاف) ،أحد مشاريع مبادرة االستكشاف املسرع 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

االثنين  8يونيو .2020
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امللحق األول (ملحة عامة)
نبذة عن رؤية اململكة 2030
نبذه عن برامج تحقيق الرؤية
نبذه عن هيئة املساحة الجيولوجية

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 هيئة املساحة الجيولوجية
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)
وصف عام للخدمة املطلوبة
وصف تفصيلي لنطاق العمل املطلوب
الشرك الفني (مستشارإدارة مشاريع االستكشاف)
ثالث سنوات
الدرع العربي باململكة

عنوان العقد
مدة العقد
مكان التنفيذ
وصف عام للخدمة املطلوبة خبيراستشاري
وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة املنظمة/االتحاد مؤهلة وذات خبرة لتكون الجهة االستشارية في إدارة االستكشاف

الهدف
أحد األهداف الرئيس ييية في اس ييتراتيجية اململكة العربية الس ييعودية للتعدين هو زيادة أنش ييطة االس ييتكش يياف وتنمية التعدين
وجذب االس ي ي ي ييتثمار األجنعي لهذا القطاع .وتحت رعاية وزارة الص ي ي ي ييناعة والثروة املعدنية ،تعتزم هيئة املس ي ي ي يياحة الجيولوجية
الس ييعودية عقد أنش ييطة اس ييتكش يياف لعدد مختار من املش يياريع ،تتراوح بين االس ييتكش يياف املبكر ومرحلة تقدير املوارد .وذلك
من أجل دفع هذه املشاريع إلى مستوى قد يجذب املستثمرون لالستثمار في تطويرها.

الغرض
الغرض من طلب التأهيل هو ايجاد منظمة/االتحاد مؤهلة وذات خبرة لتكون الجهة االستشارية في إدارة االستكشاف لهذه
األعمال .هيئة املس يياحة الجيولوجية الس ييعودية س ييتقوم بتقييم العروض املقدمة وتأهيل الش ييركات املحتملة .وس ييوف تقدم
دعوة للشركات املختارة لتقديم عروضها بشأن خدمات إدارة االستكشاف املوضحة بإيجاز في هذا التقرير.

املعلومات العامة
إن اس ييتراتيجية اململكة العربية الس ييعودية للتعدين تدرك أهمية جذب رؤوس أموال كبيرة وجديدة للقطاع لزيادة اكتش يياف
الرواس ي ي ييب املعدنية في اململكة .وتلتزم الحكومة ببرنامج إقليلي متعدد الس ي ي يينوات للحص ي ي ي ول على البيانات الجغرافية الالزمة
لتحفيز عمليات االسييتكشيياف واالسييتثمار الجديدة .وقبل إصييدار هذه البيانات ،تم إطالق مبادرة السييتكشيياف مواقع تعدين
معروفة (برنامج االستكشاف املسرع .)AEP -
وقد تم تحديد نحو  60مشيروعا من االسيتكشيافات التاريخية من عدة مئات من املواقع املعدنية .وقد قام مسيتشيار مسيتقل
من طرف ثالث بتقييم هذه املش ي ي يياريع وتص ي ي يينيفها .و ترغب هيئة املس ي ي يياحة الجيولوجية الس ي ي ييعودية اان في القيام بأنش ي ي ييطة
اس ييتكش يياف مس ييرع إلعداد افض ييل  10إلى  20مش ييروعا من حيث الترتيب لجذب اس ييتثمارات القطاع الخاص .ومن املر ح أن
يكون هذا املشروع ملدة ثالث سنوات .وتتراوح املشاريع املختارة في مراحلها من االستكشاف املبكر مع عدد محدد من الحفر
االستكشافية ،إلى مرحلة ما قبل الجدوى االقتصادية مع برنامج حفر مكثف.
ويجب على املنظمة/االتحاد تنسي يييق وإدارة التقييم امليداني ملا يقرب من  8-5مشي يياريع في آن واحد ،مما يتطلب توفر مهارات
في علم الجيولوجيا امليدانية وإدارة متعاقدي هيئة املس ي يياحة الجيولوجية ااخرين لتوفير القيادة لبرنامج اس ي ييتكش ي يياف فعال
مطابق للمعايير الدولية.

االستفسارات
يجب توجيه جميع االستفسارات املتعلقة بطلب التأهيل ،كتابة إلى:
ناصرالجحدلي ,مدير إدارة التنقيب عن املعادن
صندوق بريد 54141
الهيئة السعودية للمساحة الجيولوجية ,املبنى الفني الرئيس ي
جدة 21514
اململكة العربية السعودية
هاتف املكتب  +966 - 2 6195000 :تحويلة 4079
البريد اإللكترونيJahdali.NS@sgs.org.sa :

وصف نطاق العمل
الهدف من هذا البرنامج املس ي ي ييرع هو اجراء اس ي ي ييتكش ي ي يياف لعدد من املش ي ي يياريع املحددة لتكون نماذا ملش ي ي يياريع اخرى على عدة
مستويات من التطوير .والتي يمكن أن تجذب املستثمرين من القطاع الخاص ملواصلة تطوير هذه املشاريع.
نطاق العمل
تسيىى هيئة املسياحة الجيولوجية إلى الحصيول على منظمة/االتحاد مؤهل (مسيتشيار) يتمتع بخبرة اسيتكشياف عالية .وذلك
لتوفير خدمات إدارة املش ي يياريع من أجل تطوير مواقع اس ي ييتكش ي يياف مختارة .وينب ي أن تنش ي يير املنظمة/االتحاد املختار فريقا
مختص يتمتع بخبرة سي ييابقة في اسي ييتكشي يياف املعادن االسي يياسي ييية والثمينة في أقاليم ما قبل الكامبري (الدرع العربي) .وسي يييتم
االتفاق على احتياجات التوظيف حسيب احتياا نطاق االسيتكشياف للمشياريع املختارة .ومن املر ح أن يتم تطوير ما بين 5
الى  8مشاريع في نفس الوقت.
وس يييتم تنفيذ برنامج عمل خالخطوة التاليةخ لكل مش ييروع لتوفير بيانات كافية لتيس ييير طرحة لالس ييتثمار في وقت مبكر .ومن
املر ح أن تشييمل برامج العمل ،على سييبيل املثال ال الحصيير ،وضييع الخرائط وأخذ العينات السييطحية و العينات ال ييخرية
عن طريق الحفر الهوائي ،والحفر املاسي ي ي و/أو عمليات الحفر الحلزوني ،والفحص ،وتجميع البيانات وتقييم املشي يياريع (بما
في ذلك وضع نماذا للموارد وتقديرها في بعض الحاالت).

وقد يلزم توفير خدمات جيولوجيية (علوم األرض) إضي ي ي ي ييافيية كأخصي ي ي ي ييائيين في الجيوفيزياء والجيوكيميياء والجيولوجييا
التركيبية وعلم املعادن .وقد يلزم توفير استشارات هندسية أولية على أساس كل حالة على حدة.
وسيجرى العمل امليداني من خالل مجموعة من الخدمات والتي يقدمها:
 .1منظمة/االتحاد  ،في إطار هذا العرض.
 .2مقاولون من طرف ثالث ،يتم اختيارهم بالتعاون مع املس ي ي ييتش ي ي ييار ،تحت مس ي ي ييؤولية هيئة املس ي ي يياحة الجيولوجية
كممثل لوزارة الصناعة والثروة املعدنية.
 .3هيئة املساحة الجيولوجية السعودية  ،تحت إدارة الخبير االستشاري
وسيكون منظمة/االتحاد مسؤوال عن ما يلي:
 التحليل املكتعي للبيانات السابقة املتعلقة باملشاريع املختارة؛ إنهاء نطاق العمل امليداني وغير ذلك من أعمال املشروع؛ املشتريات وتعاقدات لتنفيذ اعمال اإلستكشاف؛ إدارة ومراقبة كل الخدمات املتعاقد عليها؛ قبل تنفيذ املشييروع ،تطوير العمليات واإلجراءات ونظم التشييغيل املطلوبة من قبل هيئة املسيياحة الجيولوجيةالسعودية لدعم املزيد من التقييمات امليدانية واملكتبة؛
 وض ييع خطط عمل مفص ييلة لكل مش ييروع  ،ومراقبة وتقييم التقدم  ،وتحديث خطط العمل واقتراح التعديالت،إذا لزم األمر.
 -اإلشراف على مواقع العمل وإدارتها.

 توفير أنظمة ضمان ومراقبة الجودة واملراجعات لجميع املراحل لكل مشروع معالجة البيانات التي يتم الحصول عليها وفقا للمعايير والطرق املطلوبة لشهادة املوارد بموجب نظام JORC توفير تدريب وتطوير دوري ملوظفي هيئة املسي ي ي يياحة الجيولوجية السي ي ي ييعودية املعنيين في مبادرة االسي ي ي ييتكشي ي ي ييافاملسرع وضمان ومراقبة الجودة خالل فترة العقد.
 تقديم أي دعم فني و/أو خبرة فنية بناء على طلب هيئة املساحة لجيولوجية السعودية. توفير فريق أس يياس ي ي في اململكة العربية الس ييعودية .ويتم األخذ باالعتبار لتوفير علماء الجيولوجيا .ويمكن جلبخبرات أخرى على شكل زيارات عمل قصيرة.
وهنا تدعو هيئة املسي ي يياحة الجيولوجية السي ي ييعودية إلى إبداء االهتمام من خالل الرد على طلب التأهيل هذا .وهو شي ي يير
مس ي ي ي ييبق للمش ي ي ي يياركية في عمليية تقيديم العروض في هيذا املش ي ي ي ييروع .وفي حيال التيأهيل س ي ي ي ييوف يتم دعوتكم لتقيديم العروض
والعرض الفائز سوف يوقع عقد مع الهيئة.

طلب التأهيل
يمكن أن يكون املتقيدم إميا منظمية واحيدة أو اتحياد من املنظميات املهتمية واملؤهلية .وفي حيالية الرغبية في إنش ي ي ي يياء اتحياد ،يجيب
تقديم معلومات طلب التأهيل لجميع أعضاء ذلك االتحاد.
و ليتم ادراا منظمة/االتحاد في عملية التأهيل ينب ي تقديم ما يلي:
 .1بيان موجز عن املنظمة املرشحة وتاريخها وأي مشاريع ذات صلة تم تنفيذها خالل السنوات العشر املاضية.
 .2ق ييائم يية ب ييالتوص ي ي ي يي ييات الفني يية لألعم ييال التي تم تنفي ييذه ييا في اململك يية العربي يية الس ي ي ي ييعودي يية أو في من يياطق جيولوجي يية
وجيومورفولوجييية ومنيياخييية مميياثليية في أميياكن أخرى .وينب ي أن يش ي ي ي يهييد ذلييك على خبرة وكفيياءة مقييدم العرض خالل
الس ي ي يينوات العش ي ي يير املاض ي ي ييية من تاريخ تقديم طلب التأهيل الحالي .وندعو لتقديم ش ي ي ييهادات إتمام العقود الس ي ي ييابقة
بص ي ي ييورة مرض ي ي ييية والص ي ي ييادرة من أف ي ي ييحاب األعمال املدرجة أس ي ي ييماؤهم في قائمة التوص ي ي يييات .وينب ي أن تبين الوثائق

املقييدميية األعمييال التي تم تنفيييذهييا ،ومواقعهييا ،وعمالنهييا ،واملوظفين املش ي ي ي ييرفين ،وقيميية العقييد ،وتواريخ بييدء العقود
وإنجازها .وتحتفظ هيئة املساحة الجيولوجية السعودية بحقها في التحقق من فحة التوصيات املقدمة.
 .3قائمة بالخبرات الفنية للفريق التقني الرئيس ي املتنقل في إطار عمل هذا املشروع ،مع توضيح مؤهالتهم وكفاءاتهم
وخبرتهم ب ييالتفص ي ي ي يي ييل ،بم ييا في ذل ييك الس ي ي ي ييير ال ييذاتي يية لكب ييار املوظفين ،التي تعتزم املنظم يية أو االتح يياد توظيفهم له ييذا
املشروع.
 .4مخطط هيكلي منظمة/االتحاد .
 .5بيان مالي منظمة/االتحاد خالل السنوات الخمس املاضية.
 .6ينب ي أن تثبت املنظمة/االتحاد أن لديها الكفاءة في تنفيذ املش ي ي ي ييروع وفقا للقوانين الدولية ذات الص ي ي ي ييلة املتعلقة
باستكشاف املعادن وممارسات تقدير املوارد املعدنية.

املوعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل
تحيدد هيئية املسي ي ي ي يياحية الجيولوجيية الس ي ي ي ييعوديية مهلية لتلقي جميع طلبيات التيأهييل من املتقيدمين املحتملين .س ي ي ي يييتم تحيدييد
املوعد النهائي للرد على طلب التأهيل للمشروع في رسالة الدعوة املرفقة بطلب التأهيل هذا.

معايير تقييم طلب التأهيل
س ي ي ييتقوم لجنة اس ي ي ييتعراض الطلبات في هيئة املس ي ي يياحة الجيولوجية الس ي ي ييعودية بتقييم طلبات التأهيل املكتملة باس ي ي ييتخدام
معايير التقييم الخاص يية بها .يجب أن تس ييتكمل املنظمة جميع معايير التقييم للتأهل لتلقي طلب تقديم العروض واملش يياركة
في عملية تقديم العروض.
تحتفظ هيئة املس يياحة الجيولوجية الس ييعودية بحق اس ييتخدام أي معايير تقييم (س ييواء كانت ذاتية أو موض ييوعية) ،حس ييب
تقديرها وحدها ،والتي تراها مناسبة لتقييم طلبات التأهيل.
كما يجوز للجنة اسييتعراض الطلبات االتصييال باملنظمات املتقدمة أو االجتماع بهم لتوضيييح املعلومات املقدمة بشييأن طلب
التأهيل.

املراجعة والترسية
س ي ي ي ييتقوم لجنيية من هيئيية املسي ي ي ي يياحيية الجيولوجييية الس ي ي ي ييعودييية بييإخطييار املتقييدمين الييذين اجتييازوا التييأهيييل وبييالتييالي يحق لهم
الحص ييول على طلب تقديم العروض .وس ييوف تنش يير هيئة املس يياحة الجيولوجية الس ييعودية على موقعها على ش ييبكة اإلنترنت
قائمة املتقدمين املؤهلين.

حقوق هيئة املساحة الجيولوجية السعودية
عييدم االمتثييال ألي من املتطلبييات الواردة في طلييب التييأهيييل هييذا قييد يؤدي إلى اس ي ي ي ييتبعيياد املنظميية .كمييا يحق لهيئيية املسي ي ي ي يياحيية
الجيولوجييية الس ي ي ي ييعودييية الحق في تغيير التواريخ واملرفقييات واملواعيييد النهييائييية واملتطلبييات املييذكورة في طلييب التييأهيييل ،بمييا في
ذلك عدم تأهيل املنظمة/االتحاد و/أو إلغاء عملية طلب التأهيل هذه بكاملها.

السرية وتضارب املصالح
بمجرد تقديم طلب التأهيل  ،تتعهد املنظمة بالحفاظ على الس ي ييرية التامة ألي معلومات أو بيانات يتم الحص ي ييول عليها أثناء
عملية التأهيل  ،ولن تكش ييف ألي طرف ثالث عن أي معلومات من هذا القبيل خالل مدة هذه العملية ،دون الحص ييول على
إذن خطي من هيئة املساحة الجيولوجية السعودية.
ينب ي أن تكشيف املنظمة كتابيا عن أي تضيارب محتمل في املصيالح إلى هيئة املسياحة الجيولوجية السيعودية والتي سيتدرس
طبيعة مسيؤوليات املنظمة ودرجة التضيارب املحتمل أو الواضيح وتقرير مسيار العمل الذي يتعين على املنظمة اتخاذه لعالا
تضارب املصالح هذا ومواصلة املشاركة في هذه العملية.

الت وافق مع األنظمة
توافق املنظمة التي يتم اختيارها على أنه عند أداء أي خدمات في املس ي ي ييتقبل ،س ي ي ييتلتزم بجميع القوانين املعمول بها واألحكام
واألنظمة والقواعد واملراس يييم واللوائح والض ييوابط واالمتيازات واملعاهدات واالتفاقيات واألوامر واالحكام الص ييادرة واألوامر
القضي ي ي ي ييائييية والقرارات واألوامر الزجرييية .أو أي قوانين أخرى من أي نوع يكيانييت من أي هيئيية حكومييية أو س ي ي ي ييلطيية أو و يكياليية أو
محكمة أو لجنة حكومية ،من أي جهة قضائية مختصة.

امللحق الثالث(املتطلبات)
املستندات املطلوبة
تعليمات التسليم
النماذا 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 األجنعي 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
نب ي أن يتضمن بيان املؤهالت املعلومات التالية:
أ .تحديد هوية مقدم الطلب ونموذا تقديم الطلب (االسم والعنوان ووصف مختصر منظمة/االتحاد).
ب .وصف مقدم الطلب ،مع تحديد طبيعة العمل وشكل وملكية بنية األعمال ملقدم الطلب .نبذة عن مصالح
منظمة/االتحاد  ،والقدرات واملؤهالت الخاصة املرتبطة بهذا املشروع.
ا .ذكر معلومات عن منظمة/االتحاد حسب النموذا املرفق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة.
 .2األهداف االستراتيجية.
 .3الهيكل التنظيلي.
 .4قيم الشركة وبيئة العمل.
 .5عدد املوظفين.
 .6املوردين املعتمدين.
 .7مجاالت االعمال.
 .8منتجات منظمة/االتحاد.
 .9ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد املذكور خالل الخمس سنوات السابقة حسب النموذا املرفق.

 .10وصف املشاريع األخرى التي تقوم بها هذه منظمة/االتحاد واملوظفون الرئيسيون في ما يتعلق بهذا املشروع.
 .11ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذا املرفق.
 .12ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذا املرفق.
 .13ذكر التزامات منظمة/االتحاد املالية خالل مدة تنفيذ العقد.
 .14ذكر مصادر تمويل منظمة/االتحاد.
 .15إرفاق ماال يقل عن ثالث شهادات حسن أداء.
ارشادات التسليم

ً
التعليمات وإتباعها ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافية لعدم التأهل:
ينب ي تقديم إبداء االهتمام إلى هيئة املس ي ي يياحة الجيولوجية ،على أن يتم التقديم بش ي ي ييكل كامل ومناس ي ي ييب من قبل ش ي ي ييخص
مصرح له على النحو التالي:
 .1يجب أن تكون العروض بأي من اللغتين العربية أو االنجليزية وبالتوافق مع املتطلبات املحددة في طلب التأهيل
هذا.
 .2توفير نقطة اتصال واحدة مع املسلى الوظيفي وكل تفاصيل االتصال ذات الصلة.
 .3يجب أن يتضمن الطلب مواد مكتوبة موجزة ومواد توضيحية تمكن من فهم قدرات املنظمة وتقييمها بشكل
واضح .ويجب تقديم املعلومات املطلوبة فقط .قد يتم تجاهل املعلومات التكميلية الواردة في الطلب غير املطلوبة
تحديدا بموجب طلب تقديم العروض هذا.
 .4ينب ي إرسال نسخة رقمية خإلكترونيةخ من طلب التقدم للتأهيل إلى البريد اإللكتروني لجهة االتصال املختصة في
هيئة املساحة الجيولوجية السعودية (انظر القسم أعاله).
 .5في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات ويعد منظمة/االتحاد غير مؤهل .
 .6يجب تعبأة جميع املرفقات بشكل الكتروني.
 .7إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم منظمة/االتحاد إلثبات دقة املعلومات.
. .8يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أو عدم إرفاق املستندات الثبوتية أو عدم ملء كامل البيانات املطلوبة
سببا في عدم التأهل.
 .9في حالة عدم تعبئة النماذا باملعلومات ال حيحة يودي ذلك إلى عدم التأهل.
 .10سيتم اإلعالن عن النتائج في موقع الهيئة الرسلي
 .11سوف يتم إخطار املقاولين الغير مؤهلين بأسباب استبعادهم.
 .12يمكن منظمة/االتحاد الغير مؤهلين االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع ممثل الجهة
 .13جميع الوثائق املقدمة هي ملك هيئة املساحة الجيولوجية السعودية ولن تعاد إلى مقدمي العطاءات بعد تقديم
العطاءات.

النماذج املرفقة
نموذا معلومات عن املقاول
نموذا الخبرات املشاريع السابقة
نموذا الخبرات املشاريع الحالية
نموذا الخبرات الكادر اإلداري
نموذا الخبرات الكادر الفني
نموذا موارد منظمة/االتحاد
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
املسلى 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
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 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

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

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

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

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

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

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

حالتها التشغيلية

رقم شهادة الترخيص

تاريخ االنتهاء

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)

0

-1

-2
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!#DIV/0
!#DIV/0

!#DIV/0
!#DIV/0
!#DIV/0
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