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دعوة إلى التأهيل املسبق
تخطط هيئة املساحة الجيولوجية السعودية إلجراء برنامج للتنقيب عن املعادن لبعض املناطق املستهدفة في
الدرع العربي والغطاء الرسوبى للمملكة العربية السعودية .يرتبط هذا البرنامج بمبادرة برنامج االستكشاف
املسرع ،وهو أحد مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .في إطار املنافسة العامة،
تسر هيئة املساحة الجيولوجية السعودية دعوتكم للمشاركة في مرحلة التأهيل املسبق لتقديم عروضكم
ملشروع "الشريك الفني  -إدارة مشاريع االستكشاف" ،والذي يتعامل مع خطط برنامج االستكشاف وإدارته
وتنفيذه.
الغرض من طلب التأهيل املسبق هو التأكد من مستوى إهتمام العارضين بهذا املشروع إلدراج الشركات
املرشحة أو التحالف الذي ُيظهر املؤهالت والخبرات املناسبة لتنفيذ املشروع .من خالل عروض التأهيل الواردة،
ستضع هيئة املساحة الجيولوجية قائمة بمقدمي العروض املحتملين لتوفير هذه الخدمات.
تدعوكم هيئة املساحة الجيولوجية ،بموجب هذه الكراسة ،إلبداء اإلهتمام من خالل الرد على عرض التأهيل
ً
ً
ُ
ً
مسبقا ومطلوبا
هذا لتكونوا مؤهلين للمشاركة في تقديم العروض للتأهيل في هذا املشروع ،والتى تعد شرطا
لتأهيل جميع املتنافسين املحتملين الراسخين وذوي الخبرة لتقديم الخدمة من خالل تلقيهم كراسة الشروط
واملنافسات للمشاركة في املنافسة.
ولذا يجب إتباع وقراءة كراسة التأهيل وملحقاتها بحرص والتأكد من الفهم الجيد وإتباع الخطوات الالحق
ذكرها )املتطلبات( في الكراسة و املالحق مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي .حيث أن القصور وعدم
ً
ً
إستيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو بعده يعد سببا جوهريا 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 من خالل تقييم التأهيل .

آخر موعد إلرسال االستفسارات
آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

 09نوفمبر2020
12نوفمبر2020
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 .1مقدمة
 .1.1نبذه 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 .رؤية أي دولة ملستقبلها تنطلق من
مكامن القوة فيها ،وذلك ما إنتهجته اململكة عند إنطالق رؤية 2030م .فمكانة اململكة في العالم اإلسالمي
ستمكنها من أداء دورها الريادي كعمق وسند لألمة العربية واالسالمية ،كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح
واملحرك لتنويع إقتصادها وتحقيق إستدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط
القارات الثالث .تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي :مجتمع حيوي ،إقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه
املحاور تتكامل وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق الهداف وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية .وقد
ً
أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي المير 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.
 .6برنامج جودة الحياة.
 .7برنامج ريادة الشركات الوطنية.
 .8برنامج الشراكات االستراتيجية.
 .9برنامج اإلسكان.
 .10برنامج التخصيص.
 .11برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
 .12برنامج تحقيق التوازن املالي.
 .13برنامج تنمية املوارد البشرية.
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 .1.2نبذة 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
ً
ّ
التحديات ً
بناء على مستهدفات محددة،
أهدافا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة  2030ومجابهة هذه
ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه الهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط تفصيلية لها ،تعتمد على
مؤشرات مرحلية لقياس الداء 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 أربع قطاعات رئيسة هي الصناعة ،والتعدين ،والطاقة ،والخدمات اللوجستية .يعمل البرنامج
على تصميم وتوفير مجموعة من املمكنات الضرورية التي تشتمل على تطوير النظمة املناسبة ،وتوفير التمويل
املطلوب ،وتطوير البنية التحتية والراض ي الصناعية واملناطق الخاصة ،والتوسع في تطبيق إجراءات الرقمنة،
وتعزيز عمليات البحث واالبتكار والتدريب ،ورفع كفاءة الكوادر املتاحة ،وما إلى ذلك.
ً
وإلتزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،تسهم برامج تحقيق الرؤية في رفع وتيرة التنسيق والعمل
املشترك عبر تحديد بعض الهداف املشتركة للجهات ّ
العامة ً
بناء على الولويات 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 الداء.

 .1.3نبذة عن هيئة املساحة الجيولوجية
أنشئت هيئة املساحة الجيولوجية السعودية في عام 1420ه (1999م) بالقرار الصادر من مجلس الوزراء رقم
( ،)115وترتبط الهيئة بوزارة الصناعة والثروة املعدنية ،ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالهلية الكاملة لتحقيق
التنظيم الخاص بها ،وتعتبر الهيئة مثل هيئات املساحة الجيولوجية في العالم حيث أنشأت لغرض تزويد
املجتمع باملعرفة واملعلومات في كافة مجاالت علوم الرض (الجيولوجيا) وأنها بنوعية العمال والدراسات التي
أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة العمال املتخصصة في هذا املجالً ،
بدءا من أعمال املسح الجيولوجي
ً
والتنقيب عن املعادن ،وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية ،وتنمية املوارد املعدنية بأنواعها وصوال
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إلتاحة الفرص االستثمارية في مجال التعدين ،وهو ما يتوافق مع تلك العمال التي تقوم بها معظم الهيئات
العاملية للمسح الجيولوجي.
كما إن الهيئة تقوم  -حسب نظامها  -بإجراء الدراسات الهيدروجيولوجية ،ورصد ودراسة الزالزل والبراكين،
ومراقبة املخاطر الجيولوجية الخرى ،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.

 .1.4الهدف
أحد الهداف الرئيسية في استراتيجية اململكة العربية السعودية للتعدين هو زيادة أنشطة االستكشاف وتنمية
التعدين وجذب االستثمار الجنبي لهذا القطاع .تعتزم هيئة املساحة الجيولوجية السعودية تنفيذ أنشطة
استكشاف لعدد مختار من املشاريع ،تتراوح بين االستكشاف املبكر ومرحلة تقدير املوارد ،وذلك من أجل دفع
هذه املشاريع إلى مستوى قد يجذب املستثمرون لالستثمار في تطويرها.

 .1.5الغرض
الغرض من طلب التأهيل هو ايجاد شركة /منظمة/تحالف مؤهلة وذات خبرة لتكون شريك فني في تخطيط
وإدارة وتنفيذ االستكشاف لهذه العمال .سوف تقوم هيئة املساحة الجيولوجية السعودية بتقييم وثائق
التأهيل املقدمة من املتنافسين .وسوف تقدم طلب إلى املؤهلين لتقديم العروض الفنية واملالية بشأن خدمات
إدارة االستكشاف املوضحة بإيجاز في هذا التقرير.

 .1.6املعلومات العامة
إن استراتيجية اململكة العربية السعودية للتعدين تدرك أهمية جذب رؤوس أموال كبيرة وجديدة للقطاع لزيادة
اكتشاف الرواسب املعدنية في اململكة .وتلتزم الحكومة ببرنامج إقليمي متعدد السنوات للحصول على البيانات
الجيولوجية الالزمة لتحفيز عمليات االستكشاف واالستثمار الجديدة .قبل إصدار هذه البيانات ،تم إطالق
مبادرة الستكشاف مواقع تعدين معروفة (برنامج االستكشاف املسرع .)AEP -
وقد تم تحديد عدد من مشاريع االستكشافات التاريخية من عدة مئات من املواقع املعدنية .وترغب الهيئة اآلن
في القيام بأنشطة استكشاف مسرع إلعداد أفضل عشرون مشروع من حيث الترتيب لجذب استثمارات القطاع
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الخاص .على 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 الشريك الفني تنسيق وإدارة التقييم امليداني ملا يقارب خمسة إلى ثمانية مشاريع في آن واحد ،مما
يتطلب توفر مهارات في علم الجيولوجيا امليدانية وإدارة املتعاقدين اآلخرين لتوفير إدارة لبرنامج استكشاف
فعال مطابق للمعايير الدولية.

 .1.7االستفسارات

ً
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 :
AEP@sgs.org.sa

 .2وصف عام للخدمة املطلوبة
 .2.1وصف نطاق العمل
الهدف من هذا البرنامج املس رررع هو إجراء إس ررتكش رراف لعدد من املش رراريع املحددة لتكون نماذج ملش رراريع أخرى
على عدة مس ر ررتويات من التطوير .والتي يمكن أن تجذب املس ر ررتثمرين من القطاع الخاص ملواص ر ررلة تطوير هذه
املشاريع.

 .2.2نطاق العمل
تسر ر ر ى هيئة املس ر رراحة الجيولوجية الس ر ررعودية إلى الحص ر ررول على ش ر ررريك فني مؤهل يتمتع بخبرة اس ر ررتكش ر رراف
عالية ،وذلك لتوفير خدمات إدارة املشاريع من أجل تطوير مواقع استكشاف مختارة .وسوف يعمل فريق دائم
مؤلف من  4-3فنيين في مدينة جدة إلدارة جميع النواحي االس ر ررتكش ر ررافية للمش ر رراريع .ويقوم الش ر ررريك الفني على
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إص رردار واعتماد تقارير فنية ذات موثوقية عالية عبر توفير خبراء مختص ررين معتمدين في نظام ( )JORCحس ررب
نوع الخام وبيئة تكونه الجيولوجية .باإلض ررافة إلى إعداد حزم املزاد ( )Auction Packagesتش ررمل كافة البيانات
الفنية الرقمية حسب املعايير العاملية.
ً
ً
وينبغي أن يوفر الش ر ر ررريك الفني املختار فريقا مختص ر ر را يتمتع بخبرة س ر ر ررابقة في اس ر ر ررتكش ر ر رراف معادن الس ر ر رراس
واملعادن الثمينة واملعادن والصررخور الصررناعية ،باإلضررافة إلى العناصررر الرضررية النادرة واملعادن االسررتراتيجية
في اململكة العربية الس ر ررعودية .وس ر روف يتم االتفاق على احتياجات فريق العمل اإلض ر ررافي حس ر ررب احتياج نطاق
االس ر ررتكش ر رراف للمش ر رراريع املختارة .ومن املر ح أن يتم تطوير ما بين خمس ر ررة إلى ثمانية مش ر رراريع في نفس الوقت.
على أن يتمتع الفريق اإلضافي بخبرات واسعة في البيئات الجيولوجية التالية:
 .1التمعدنات الكبريتيدات الكتليةBase and precious metals deposits related to volcanic .
)massive sulfide (VMS type
 .2التمعدنات املصاحبة للصخور القاعدية وفوق القاعدية مثل النحاس والنيكل ومجموعة
عناصرالبالتين Cr-Ti-Fe-Ni-Cu (PGE) mineralization related to mafic-ultramafic rocks
 .3تمعدنات القصدير والتنجستن املصاحبة للصخور الجرانيتية Sn-W mineralization related to
peraluminous post-collisional granite
 .4تمعدنات العناصر الرضية النادرة والثوريوم واليورانيوم املصاحبة للصخور الجرانيتية REE-Th-U
mineralization related to granite and syeno-granite
 .5تمعدنات النحاس واملوليبدينوم من نوع البورفيري Porphyry-type Cu-Mo and Cu-Au
mineralization
 .6تمعدنات الذهب واملعادن الفلزية املصاحبة للمحاليل الحرمائية منخفضة الحرارة Epithermal gold
and base-metal sulfide mineralization
 .7تمعدنات الذهب بعروق املرو املصاحبة لنطقة القص والتمزق orogenic gold type
 .8رواسب الرصاص والزنك املصاحبة للصخور الرسوبية Sedimentary Pb, Zn mineralization
 .9رواسب الذهب والتيتانيوم املصاحبة للمراقد الوديانية Ti, Au and W residual placers
 .10املعادن والصخور الصناعية املصاحبة للصخور الرسوبية Industrial mineral and rocks related to
sedimentary rocks
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وس روف يتم تنفيذ برنامج عمل "الخطوة التالية" لكل مش ررروع لتوفير بيانات كافية لتيس ررير طرحه لالس ررتثمار في
وقت مبكر .ومن املر ح أن تشر ر ررمل برامج العمل ،على سر ر رربيل املثال ال الحصر ر ررر ،رسر ر ررم الخرائط وأخذ العينات
الس ر ر ر ررطحيررة والعينررات الص ر ر ر ررخريررة عن طريق الحفر الهوائي ،والحفر املررال ر ر ر ر ي و/أو عمليررات الحفر الحلزوني،
والفحص ،وتجميع البيانات وتقييم املشاريع (بما في ذلك وضع نماذج للموارد وتقديرها في بعض الحاالت).
وقد يلزم توفير خدمات جيولوجية إضر ر ر ررافية كأخصر ر ر ررائيين في الجيوفيزياء والجيوكيمياء والجيولوجيا 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:
 .1الشريك الفني ،في إطار هذا العرض.
 .2مقاولون من طرف ثالث ،يتم اختيارهم بالتعاون مع الشريك الفني ،تحت مسؤولية الهيئة.
 .3هيئة املساحة الجيولوجية السعودية ،تحت إدارة الشريك الفني في أعمال االستكشاف.
ا
وسوف يكون الشريك الفني مسؤوال عن ما يلي:
 التحليل املكتبي للبيانات السابقة الختيار املشاريع الواعدة املراد تطويرها. إعداد نطاق العمل الفني وخطط التنفيذ ،وغير ذلك من أعمال املشروع للمواقع املختارة. متابعة وتنفيذ برنامج العمل للمش رراريع املختارة من خالل الخبراء املختص ررين بمش رراركة فريق هيئة املس رراحةالجيولوجية السعودية.
 إعداد ( )RFP-RFQللتعاقدات الالزمة لتنفيذ أعمال االستكشاف. إدارة ومراقبة كل الخدمات املتعاقد عليها. تطوير العمليات واإلجراءات ونظم التشرغيل املطلوبة من قبل هيئة املسراحة الجيولوجية السرعودية لدعماملزيد من التقييمات امليدانية واملكتبة (قبل تنفيذ املشاريع).
 مراقبة وتقييم التقدم ،وتحديث خطط العمل واقتراح التعديالت (إذا لزم المر). توفير أنظمررة ض ر ر ر رمرران ومراقبررة الجودة واملراجعررات لجميع املراحررل لكررل مش ر ر ر ررروع واعتمرراد التقررارير الفنيررةواملخرجات النهائية.

ً
 معرالجرة البيرانرات التي يتم الحص ر ر ر ررول عليهرا وفقرا للمعرايير والطرق املطلوبرة لش ر ر ر رهرادة املوارد بموجرب معيرارنظام ( ) JORCفي مقر الفريق الدائم في هيئة املساحة الجيولوجية السعودية.
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 توفير تدريب وتطوير دوري ملوظفي هيئة املس رراحة الجيولوجية الس ررعودية املعنيين في مبادرة االس ررتكش ررافاملسرع أثناء سير العمل وفي جميع مراحله.
 ضمان ومراقبة الجودة ( )QA,QCخالل فترة العقد. تقديم أي دعم فني و/أو خبرة فنية ًبناءا على طلب هيئة املساحة الجيولوجية السعودية.
 توفير فريق أسر ر ر ر ررال ر ر ر ر ي دائم في اململكررة العربيررة الس ر ر ر ررعوديررة .يتم الخررذ برراالعتبررار توفير علمرراء الجيولوجيررا،ويمكن جلب خبرات أخرى على شكل زيارات عمل قصيرة حسب متطلبات العمل.
وهنا تدعو هيئة املساحة الجيولوجية السعودية إلى إبداء االهتمام من خالل الرد على طلب التأهيل هذا .وهو
شر ر ر رررط مسر ر ر رربق للمشر ر ر رراركة في عملية تقديم العروض لهذا املشر ر ر ررروع .وفي حال التأهل سر ر ر رروف يتم طلب تقديم
العروض الفنية واملالية ،والعرض الفائز سوف يوقع عقد مع الهيئة.

 .3طلب التأهيل
يمكن أن يكون املتقدم شركة/منظمة واحدة أو تحالف من الشركات /املنظمات املهتمة واملؤهلة ،على أن تقدم
معلوم ررات طل ررب الت ررأهي ررل لجميع الكي رران ررات في ح ررال التح ررالف .وليتم ادراج املتن ررافس في عملي ررة الت ررأهي ررل ينبغي
تقديم ما يلي:
 .1بيان موجز عن املنش ر ر ررأة املرش ر ر ررحة وتاريخها وأي مش ر ر رراريع ذات ص ر ر ررلة تم تنفيذها خالل الس ر ر ررنوات العش ر ر ررر
املاضية.
 .2قرائمرة برالتوص ر ر ر ريرات الفنيرة لألعمرال التي تم تنفيرذهرا في اململكرة العربيرة الس ر ر ر ررعوديرة أو في منراطق جيولوجيرة
وجيومورفولوجيرة ومنراخيرة ممراثلرة في أمراكن أخرى .وينبغي أن يش ر ر ر رهرد ذلرك على خبرة وكفراءة مقردم الوثرائق
خالل السنوات العشر املاضية من تاريخ تقديم طلب التأهيل الحالي .وندعو لتقديم شهادات إتمام العقود
الس ررابقة بص ررورة مرض ررية والص ررادرة من أا ررحاب العمال املدرجة أس ررماؤهم في قائمة التوص رريات .وينبغي أن
تبين الوثرائق املقردمرة العمرال التي تم تنفيرذهرا ،ومواقعهرا ،وعمالملهرا ،واملوظفين املش ر ر ر رررفين ،وقيمرة العقرد،
وتواريخ بدء العقود وإنجازها .وتحتفظ هيئة املسر رراحة الجيولوجية السر ررعودية بحقها في التحقق من ار ررحة
التوصيات املقدمة.
 .3قرائمرة برالخبرات الفنيرة للفريق التقني الرئيس ر ر ر ر ي (الردائم) املتنقرل في إطرار عمرل هرذا املش ر ر ر ررروع ،مع توض ر ر ر رري
مؤهالتهم وكفراءاتهم وخبرتهم برالتفص ر ر ر ريرل ،بمرا في ذلرك الس ر ر ر ررير الرذاتيرة لكبرار املوظفين التي يعتزم املتنرافس
توظيفهم لهذا املشروع.
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ً
 .4ينبغي أن يثبرت املتنرافس أن لرديره الكفراءة في تنفيرذ املش ر ر ر ررروع وفقرا للقوانين الردوليرة ذات الص ر ر ر رلرة املتعلقرة
باستكشاف املعادن وممارسات تقدير املوارد املعدنية وإعداد حزم املزاد (.)Auction Packages
 .5مخطط منظمة للش ر ر ر ررركة  /التحالف يوض ر ر ر ررح الوظائف املقترحة والتواص ر ر ر ررل الخارجي مع العميل واملقاولين
الفرعيين اآلخرين حسب الضرورة.

 .4املوعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل
تحدد هيئة املسر رراحة الجيولوجية السر ررعودية مهلة لتلقي جميع طلبات التأهيل من املتقدمين املحتملين .سر رريتم
تحديد املوعد النهائي للرد على طلب التأهيل للمشروع في رسالة الدعوة املرفقة بطلب التأهيل هذا.

 .5املستندات املطلوبة
 .5.1املستندات الرسمية أو القانونية
الش ررهادات والوثائق التالية مطلوبة بش ككأل أس ككا ك ي ويجب إرفاقها بختم الش ررركة  ،ومرقمة كما هو موض ررح هنا
في تعليمات التسليم :تتضمن املستندات الرسمية والقانونية:
 .1شهادة السجل التجاري سارية املفعول.
 .2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول ،باإلضافة إلى 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 الجنبي سارية املفعول.
 .6شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة /نطاقات( .
 . .7شهادة  /سياسة جودة سارية املفعول  ،وشهادة  /سياسة الصحة والسالمة والبيئة.
 .8في حالة تقدم إتحاد ،يجب تقديم إتفاق بين الطراف.
 .9القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات الخيرة.

 .5.2املستندات الفنية والخبرات السابقة
يجب على العارض أو التحالف تقديم بيان املؤهالت ،والذي يتضمن املعلومات التالية:
ذكر معلومات عن املتنافس حسب النموذج املرفق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة.
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 .2الهداف االستراتيجية.
 .3الهيكل التنظيمي.
 .4قيم الشركة وبيئة العمل.
 .5عدد الخبراء (الكوادر البشرية املشاركة ال يقل  %40منها من العاملين في الشركة).
 .6املوردين املعتمدين.
 .7مجاالت العمال.
 .8منتجات الشركة.
 .9بيانات مقدم العطاء حسب النموذج املرفق (ملحق .)12.2
 .10ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهة للمشروع املطروح للمنافسة خالل العشر سنوات السابقة
حسب النموذج املرفق (ملحق .)12.3
 .11وصف املشاريع الخرى التي تقوم بها هذه الشركة واملوظفون الرئيسيون فيما يتعلق بهذا املشروع .
 .12ذكر املشاريع الحالية والتي سوف يتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق (ملحق
.)12.4
 .13ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للشركة حسب النموذج املرفق (ملحق 12.5و .)12.6
ً
 .14معايير القدرات الفنية واإلدارية طبقا للملحق (امللحق.)12.7
 .15باإلضافة إلى البيانات املالية املعتمدة ملوازنة املنشأة خالل السنوات الثالث املاضية  ،يجب على العارض
تقديم معايير القدرة املالية (امللحق )12.8
 .16ذكر اإللتزامات املالية للشركة خالل مدة تنفيذ هذا العقد.
 .17ذكر مصادر تمويل الشركة.
 .18إرفاق ثالث شهادات حسن سيرة وسلوك على القل.

 .6إرشادات التسليم

ا
ا
اإلخلل بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافيا لعدم التأهل:
ينبغي تقررديم وثررائق التررأهيررل إلى هيئررة املسر ر ر ر رراحررة الجيولوجيررة الس ر ر ر ررعوديررة ،على أن يتم التقررديم بش ر ر ر ركررل ركرامررل
ومناسب من قبل شخص مصرح له على النحو التالي:
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 .1يجب أن تكون العروض بأي من اللغتين العربية أو االنجليزية وبالتوافق مع املتطلبات املحددة في طلب
التأهيل هذا.
 .2توفير نقطة اتصال واحدة مع املسمى الوظيفي وكل تفاصيل االتصال ذات الصلة.
 .3يجب أن يتضمن الطلب مواد مكتوبة موجزة ومواد توضيحية تمكن من فهم قدرات الشركة وتقييمها
بشكل واضح .ويجب تقديم املعلومات املطلوبة فقط .قد يتم تجاهل املعلومات التكميلية الواردة في
ً
الطلب غير املطلوبة تحديدا بموجب دعوة التأهيل هذه.
 .4ينبغي تسليم نسخة رقمية منظمة ومكتمله قابله للبحث بها من طلبات التقدم للتأهيل املسبق عبر
البريد اإللكتروني لجهة االتصال املختصة في هيئة املساحة الجيولوجية السعودية (انظر القسم 1.7
أعاله) قبل املوعد النهائى لتقديم طلبات التأهيل.
 .5في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات وتعد الشركة غير مؤهلة.
 .6يجب تعبأة جميع املرفقات بشكل الكتروني.
 .7إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم الشركة إلثبات احة 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 النماذج باملعلومات الصحيحة سيؤدي ذلك إلى عدم التأهل.
 .10سوف يتم اإلعالن عن النتائج في موقع الهيئة الرسمي.
 .11سوف يتم إشعار املتنافسين غير املؤهلين بأسباب استبعادهم.
 .12يمكن للمتنافسين غير املؤهلين االستفسار عن أسباب عدم التأهل بالتواصل مع ممثل الجهة.
 .13جميع الوثائق املقدمة هي ملك هيئة املساحة الجيولوجية السعودية ولن تعاد إلى مقدمي الوثائق بعد
تقديمها.

 .7معاييرتقييم طلب التأهيل
سر ر روف تقوم لجنة التأهيل املسر ر رربق ملشر ر رراريع املبادرات في هيئة املسر ر رراحة الجيولوجية السر ر ررعودية بتقييم وثائق
ً
التأهيل املكتملة بإس ر ر ررتخدام معايير التقييم الخاص ر ر ررة بها إس ر ر ررتنادا إلى معايير التأهيل املعتمدة من وزارة املالية
ومركز تحقيق كف رراءة اإلنف رراق (الج رردول الالحق) .يج ررب أن يس ر ر ر ررتكم ررل املتن ررافس جميع مع ررايير التقييم للت ررأه ررل
والحص ر ر ر ررول على درجررة النجرراح في التقييم والتي يجررب أن ال تقررل عن  %70لكي يتمكن املتنررافس من تلقي طلررب
Page 13 of 24
RFQ# SGS-009-001

الشريك الفني  -إدارة مشاريع االستكشاف

تقديم العروض واملش ر ر ر رراركة في عملية تقديم العروض .وتحتفظ هيئة املس ر ر ر رراحة الجيولوجية الس ر ر ر ررعودية بحق
ً
اس ر ررتخدام معايير التقييم (س ر ررواء كانت ذاتية أو موض ر رروعية) ،حس ر ررب تقديرها واس ر ررتنادا على نظام املنافس ر ررات
واملش ررتريات الحكومي .كما يجوز للجنة االتص ررال باملتقدمين أو االجتماع بهم لتوض رري املعلومات املقدمة بش ررأن
طلب التأهيل.
معايير التقييم
التسجيل و معلومات الشركة ( معلومات الشركة والشهادات املطلوبه)
القدرات الفنية و إدارية (الخبرات السابقة)
القدرات الفنية و إدارية (الجودة  -البيئة والصحة والسالمة)
القدرات الفنية و إدارية  -االلتزامات التعاقدية القائمة
القدرات الفنية و إدارية  -املوارد البشرية
القدرات املالية
املجموع

الدرجة
Yes/No
25
10
10
25
30
100

 .8املراجعة والترسية
س ر روف تقوم هيئة املس ر رراحة الجيولوجية الس ر ررعودية بإخطار املتقدمين الذين اجتازوا التأهيل املس ر رربق وبالتالي
يحق لهم الحص ر ر ررول على طلب تقديم العروض .وس ر ر رروف تنش ر ر ررر الهيئة على موقعها الرس ر ر ررمي في ش ر ر رربكة اإلنترنت
قائمة املتنافسين املؤهلين.

 .9حقوق هيئة املساحة الجيولوجية السعودية
عردم االمتثرال لي من املتطلبرات الواردة في طلرب الترأهيرل هرذا قرد يؤدي إلى اس ر ر ر ررتبعراد املتقردم للمنرافس ر ر ر ررة .كمرا
يحق للهيئرة تغيير التواريخ واملرفقرات واملواعيرد النهرائيرة واملتطلبرات املرذكورة في طلرب الترأهيرل ،بمرا في ذلرك عردم
تأهيل املتنافسين و/أو إلغاء عملية طلب التأهيل هذه بكاملها.

.10

السرية وتضارب املصالح

بمجرد تقررديم طلررب التررأهيررل ،يتعهررد املتنررافس ر ر ر رين بررالحفرراى على الس ر ر ر ررريررة التررامررة لي معلومررات أو بيررانررات يتم
الحص ر ر ررول عليها أثناء عملية التأهيل ،ولن تكش ر ر ررف لي طرف ثالث عن أي معلومات من هذا القبيل خالل فترة
الطرح دون الحصول على إذن خطي من هيئة املساحة الجيولوجية السعودية.
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ً
ينبغي أن يكش ر ررف املتنافسر ر رين كتابيا عن أي تض ر ررارب محتمل في املص ر ررالح إلى الهيئة والتي سر ر روف تدرس طبيعة
مسر ر ر ررؤوليات املتنافس ودرجة التضر ر ر ررارب املحتمل أو الواضر ر ر ررح وتقرير مسر ر ر ررار العمل الذي يتعين على املتنافس
اتخاذه لعالج تضارب املصالح هذا ومواصلة املشاركة في هذه العملية.

 .11التو افق مع األنظمة
يوافق املتنافس الذي يتم اختياره على أنه عند أداء أي خدمات في املس ررتقبل ،يلتزم بجميع القوانين املعمول بها
والحكررام والنظمررة والقواعررد واملراس ر ر ر رريم واللوائ والض ر ر ر رروابط واالمتيررازات واملعرراهرردات واالتفرراقيررات والوامر
والحكام الص ر ررادرة والوامر القض ر ررائية والقرارات والوامر الزجرية .أو أي قوانين أخرى من أي نوع كانت من أي
هيئة حكومية أو سلطة أو وكالة أو محكمة أو لجنة حكومية ،من أي جهة قضائية مختصة.
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.12

(املتطلبات)

 .12.1معلومات حول الخدمة املطلوبة
عنوان العقد
مدة العقد
مأان التنفيذ
وصف عام للخدمة املطلوبة
وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة

الشريك الفني (إدارة مشاريع االستكشاف)
ثلث سنوات
الدرع العربي والغطاء الرسوبي باململكة
إدارة مشاريع االستكشاف
شركة  /منظمة /أو (تحالف) مؤهلة وذات خبرة لتكون شريك فني في
تخطيط وإدارة وتنفيذ االستكشاف
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 .12.2نموذج معلومات عن الشركة (شركة /منظمة /تحالف)
المقاول

اسم المقاول ر
(شكة  /مؤسسة)
رقم السجل التجاري
اسم الشخص المسؤول

رأس مال المقاول
تاريخه
المنصب
العنوان
الشارع
البيدي
الرمز ر
فاكس
سنة التأسيس

المدينة
ص.ب
هاتف:
ر
البيد اإللكبون
ر
ر
اإللكبون
الموقع
المالك  /ر
الشكاء

ملكية ر
الشكة
الجنسية

نسبة الملكية

معلومات ممثل ر
الشكة
االسم
المسىم الوظيف
الهاتف
ر
البيد اإللكبون
ر

الثابت:

المتنقل:
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 .12.3نموذج الخبرات واملشاريع السابقة
توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثلثة مشاريع مشابهة تم تنفيذها من قبل املقاول خلل العشر سنوات األخيرة حسب
الجدول التالي:
املشروع األول
الرقم الوصف
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 التواصل مع املسؤول عن املشروع
10
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
11
املشروع الثانى
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 التواصل مع املسؤول عن املشروع
10
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
11
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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

Page 19 of 24
RFQ# SGS-009-001

الشريك الفني  -إدارة مشاريع االستكشاف

 .12.4نموذج الخبرات املشاريع الحالية
توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول

أذكرتفاصيل املشاريع الحالية والتي سوف يتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب الجدول التالي:
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
أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
10
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
11
املشروع الثانى
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 التواصل مع املسؤول عن املشروع
10
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
11
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 .12.5نموذج خبرات الأادر اإلداري
وضح خبرات الأادراإلداري 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
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 .12.6نموذج خبرات الأادر الفني
وضح خبرات الأادراإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:
التخصص  /مجال
الوظيفة
االسم
الرقم
الخبرة

مدة الخبرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة
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 .12.7معاييرالقدرات الفنية واإلدارية
القدرات الفنية واإلدارية
الخبرات السابقة
عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل
عدد املشاريع املنفذة خالل الخمس سنوات الخيرة في مجال طلب التأهيل
إجمالي قيمة املشاريع خالل السنوات الخيرة في مجال طلب التأهيل
معدل نتائج تقييمات الداء في املشاريع 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 املشاريع القائمة
قيمة املشاريع القائمة
املوارد البشرية
عدد املوظفين
عدد املوظفين السعوديين
نسبة املوظفين السعوديين

*يجب تعبئة جميع النماذج املرفقة
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 .12.8معاييرالقدرات املالية
القدرات املالية
البيانات املالية
0
البيانات املالية آلخر  3سنوات مالية
بيان امليزانية العمومية
الصول املتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
الحسابات مستحقة القبض
االلتزامات املتداولة
مؤشرات الداء املالية
نسبة النقدية (النقدية ومكافئات النقدية\االلتزامات املتداولة)
نسبة التداول (الصول املتداولة\االلتزامات املتداولة)
نسبة السيولة السريعة ((النقدية ومكافئات النقدية+الحسابات املستحقة
القبض)/االلتزامات املتداولة)
املرفقات
البيانات املالية آلخر  3سنوات مالية للمتقدم بالتأهيل (ليس للشركة الم أو الشركات التابعة)

-1

-2

*يجب تعبئة جميع النماذج املرفقة
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