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دعوة للتأهيل املسبق
تخطط هيئة املساحة الجيولوجية السعودية لتنفيذ مشروع تصميم وتطبيق نموذج البيانات وإدارة البيانات،
ويعد املشروع ضمن مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي ،والتي تعد واحدة من مبادرات برنامج تطوير
الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ( )NIDLPضمن رؤية  2030للمملكة العربية السعودية .يسر هيئة
املساحة الجيولوجية السعودية أن تدعوكم للمشاركة في التأهيل املسبق ملشروع “تصميم وتطبيق نموذج
البيانات وإدارة البيانات ملركزمعالجة بيانات البرنامج العام للمسح الجيولوجي“.
الغرض من طلب التأهيل املسبق هو التأكد من مستوى اهتمام املتنافسين بهذا املشروع إلدراج املتقدم بطلب
التأهيل الذي يظهر املؤهالت والخبرات املناسبة لتنفيذ املشروع وذلك من خالل عروض طلب التأهيل ،حيث
تعلن هيئة املساحة الجيولوجية قائمة باملتأهلين من مقدمي العروض املحتملين ل لمشاركة في منافسة محدودة
ل توفير هذه الخدمات.
ولذا يجب إتباع وقراءة كراسة التأهيل وملحقاتها بحرص والتأكد من الفهم الجيد وإتباع الخطوات الالحق
ذكرها )املتطلبات( مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي .حيث أن القصور وعدم استيفاء 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.
املوعد النهائي إلستالم اإلستفسارات
املوعد النهائى لتقديم طلبات التأهيل

 19يناير 2022م
 26يناير 2022م
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تصميم وتطبيق نموذج البيانات وإدارة البيانات ملركزمعالجة بيانات البرنامج العام للمسح الجيولوجي

ُ . 1مقدمة
1.1

نبذة 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 انتهجته اململكة عند انطالق 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 وتتسق مع بعضها في سبيل تحقيق األهداف وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية .وقد
ً
أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برامجا لتحقيق رؤية اململكة
العربية السعودية.

1.2

نبذة عن برامج تحقيق الرؤية

أ طلقت 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 إ ستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة  2030ومجابهة هذه
ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط تفصيلية لها ،تعتمد على
مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته.
يهدف 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.
التزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،تسهم برامج تحقيق الرؤية في رفع وتيرة التنسيق والعمل
ّ
العامة بن ًاء على األولويات الوطنية ،والدفع نحو
املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات
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التخطيط املشترك ،ونقل الخبرات بين الجهات ّ
العامة ،وإ شراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد
التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ ،واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.

1.3

نبذة 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 باألهلية الكاملة لتحقيق
التنظيم الخاص بها ،وتعتبر الهيئة مثل هيئات املساحة الجيولوجية في ا لعالم حيث أنشئت لغرض تزويد
املجتمع باملعرفة واملعلومات في كافة مجاالت علوم األرض (الجيولوجيا) ،وأنها بنوعية األعمال والدراسات التي
أنيطت بها أصبحت مسؤولة عن كافة األعمال املتخصصة في هذا املجالً ،
بدءا من أعمال املسح الجيولوجي
والتنقيب عن املعادن ،وإعداد وتنفيذ الخرائط والدراسات الجيولوجية ،وتنمية 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
َ
املع لوماتية 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.

1.4

الغرض من كراسة التأهيل املسبق

الغرض من طلب املؤهالت هذا هو إيجاد جهة ذات خبرة ومؤهلة لتنفيذ مشروع تصميم وتطبيق نموذج
البيانات وإدارة البيانات ملركز معالجة بيانات البرنامج العام للمسح الجيولوجي .سوف تقوم هيئة املساحة
الجيولوجية السعودية (صاحب العمل) بتقييم وثائق التأهيل املقدمة من املتنافسين عبر بوابة املنافسات
واملشتريات الحكومية "اعتماد" .ومن ثم سوف تقوم الهيئة بدعوة املتأهلين لتقديم العروض (املالية والفنية)
الخاصة بهذا املشروعً ،
بناء على كراسة الشروط واملواصفات املعدة للمنافسة ،والتي سيتم طرحها كمنافسة
محدودة.

1.5

االستفسارات

ً
يجب توجيه جميع االستفسارات املتعلقة بطلب التأهيل عبر املنصة أو كتابة إلى:
أ .مؤيد بن غازي ديري ،باحث قانوني
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صندوق بريد 54141
هيئة املساحة الجيولوجية السعودية ،املبنى الفني الرئيس ي
جدة 21514
اململكة العربية السعودية
هاتف املكتب +966 1 2 6195000 :تحويلة 2262
البريد اإللكترونيdairi.mg@sgs.org.sa :
ولالستفسارات الفنية ونطاق العمل يمكن التواصل مع:
األستاذ .مصطفى مكي ،مالك مبادرة بناء قاعدة املعلومات الوطنية لعلوم األرض
البريد االلكترونيmakki.ma@sgs.org.sa :

 .2نطاق العمل ملشروع تصميم وتطبيق نموذج البيانات وإدارة البيانات ملركز
معالجة بيانات البرنامج العام للمسح الجيولوجي
 . 2.1املنظور التاريخي لقواعد البيانات الجيولوجية بهيئة املساحة الجيولوجية السعودية
كجزء من رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030تقرر أن تقوم هيئة املساحة الجيولوجية السعودية بمهمة
إ نشاء واستضافة قاعدة بيانات جيولوجية وطنية تأخذ على عاتقها توحيد وتكامل البيانات ذات العالقة إلى
الشركاء واملستثمرين في مجاالت علوم األرض والتعدين .وتساهم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في
تحقيق النمو االقتصادي للمملكة في قطاعات التعدين وعلوم األرض ،وستعمل كذلك على دفع عجلة
االستثمارات املحلية واألجن بية في اململكة من خالل استغالل الثروات املعدنية.
إن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ستكون بمثابة حجر الزاوية في النظام املقترح إلدارة معلومات الثروة
املعدنية والتعدين في اململكة وستسهم في زيادة القيمة املتولدة من قطاع التعدين الذي يعد من الركائز
ً
األساسية لالقتصاد الوطني .وعالوة على ذلك ،فإنها ستتيح للمستثمرين االطالع على جميع البيانات واملعلومات
ذات الصلة التي يمكن الوصول إليها من خالل نظام قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية عبر اإلنترنت
باستخدام مجموعة من البوابات اإللكترونية.
وسوف تحتوي قاعدة البيانات على تفاصيل أعمال املسح والتنقيب الجيولوجي ،والبيانات التعدينية املتعلقة
بالثروات املعدنية في اململكة؛ ومعلومات االستكشاف لتقييم املوارد املعدنية وبيانات أعمال االستكشاف
والتنقيب الجيولوجي وبيانات الحفر املتوفرة.
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من املؤمل أن تساهم قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في تسهيل االستعالم عن املعلومات الجيولوجية
والتعدينية والجغرافية واالقتصادية وتحليلها وطلبها وتحميلها باستخدام التقنيات الحديثة ،كما ستؤدي إلى
تبسيط اإلجراءات أمام املستثمرين في مجال التعدين من خالل توفير املعلومات واألدوات التي تساعد في اتخاذ
القرار.
ٌ
وعالوة على ذلك ،فإن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية ستساهم في دعم تطوير قطاعات مختلفة بخالف
قطاع التعدين ،ك تخطيط األراض ي وإدارة املوارد الطبيعية وإدارة املخاطر الطبيعية ،من خالل توفير معلومات
عن التربة واملوارد املائية وغير ذلك من البيانات ،وستسهم في تخفيف املخاطر والكوارث الطبيعية والوقاية منها
في اململكة من خالل توفير معلومات عن املخاطر الجيولوجية .كما ستؤدي إلى تعزيز قطاعي البنية التحتية
ً
وتحقيقا ألهداف
والتشييد؛ حيث ستساعد على إظهار تداخل ملكية األراض ي مع الطبقات الجيولوجية،
امل شروع؛ فإن فريق قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية سيعمل مع جهات محلية مختلفة منها على سبيل
املثال ال الحصر:
• وزارة الصناعة والثروة املعدنية.
• أرامكو السعودية.
• شركة معادن.
• وزارة البيئة واملياه والزراعة.
• وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
• وزارة العدل.
• املركز الوطني للتنمية الصناعية.
• الهيئة العامة لإلحصاء.
• وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
• الهيئة العامة للمساحة واملعلومات الجيومكانية.
• مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
• الجامعات والكليات واملعاهد.
حيث أن هذه املنافسة تغطي عملية تصميم وتطبيق نموذج البيانات وتصميم وتطبيق إدارة البيانات ،ولها
عالقة قوية مع تصميم وتطبيق بوابة البيانات ،فإن النموذج أدناه يوفر بيان تفصيلي يشرح العالقة واألعمال
املرتبطة ما بين األنشطة واملخرجات املختلفة .النموذج أدناه موضح بالتفاصيل ضمن مرفقات هذه املنافسة.
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Design and implement data model
1
&
2

Design and implement data Management

Setup Project (administrative)

1
&
2

Setup Project (administrative)

3

Assist SGS in setting up their Data Management team.

4

Train SGS Data management team in working according to SOP’s

12 Identify management aspects for datasets from 0 and 1 and
relevant SOP

1. External data

process data
Gouvernance

3

Design Geological NGD Datastore Framework docs. (Quick Win)
Datastore
framework

4

5

process staging
environment

Perform Data Audit and Evaluate Outcomes (Quick Win)
GAP analysis

5 Implement process ‘Data Acquisition’

Data Catalogue
v1

Data Quality
Impl. plan

Data Quality
Requirements

Data Catalogue
v2

6 Implement process ‘Data Processing’

0. SGS Internal
Data collection
and processing

QC process
new data

Design Database Model for NGD Main Datastore

7 Implement process ‘Data Ingestion’

Existing
Master

6

Database script
< />

Implement the NGD Data Model
NGD Main Data Store
'empty'

7

Design/Develop DII (Data Integration and Interoperability) for NGD
Main Datastore

2a. DII
master data
QC

8

DII process

DII script
< />

3a. DII-ETL and
storage
(incl. meta data)

Load NGD Main Data Store
NGD Main Data Store
'loaded'

9

Implement the Publication Data Model

5. Internal SGS
Interface
8

Implement process ‘Data Filtering and Optimization’

Master
Publication

Database script
< />

10 Implement the Publication Data Model
NGD publ. Data Store
'empty'

11 Design/Develop DII for load to Publication Data Store

2b. DII
Publication
data QC

DII process

DII script
< />

3b. DII-ETL and
publication
(incl meta data)

12 Load Publication Data Store
NGD publ. Data Store
'loaded'

4. NGD
Portal

9 Implement process ‘Data Dissemination Through Portal’

10 Implement process ‘Data Analysis Through Portal’

(external)
11 Implement process ‘Data Analytical Enhancement’

. إدارة البيانات ومكونات البرنامج،نموذج يوضح العالقة ما بين األنشطة واملخرجات الخاصة بعمليات تصميم وتطبيق نموذج البيانات
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 . 2.2أهداف املشروع
إن الهدف من مشروع قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية هو "تصميم وتطوير مكتبة معلومات جيولوجية
شاملة وأنظمة وتطبيقات وبروتوكوالت تبادل البيانات ،وترتيبات التسعير وصالحيات الدخول من أجل تقديم
منتجات قيمة للمعلومات الجيولوجية إلى أصحاب املصلحة".
تبدأ عملية تصميم وتطبيق نموذج البيانات تطوير إطار عمل مخزن بيانات قاعدة البيانات الجيولوجية
الوطنية .يقوم إطار العمل بتأسيس وتحديد معايير البيانات عن طريق دمج املعايير الدولية ومعايير األيزو
املتفق عليها ،تصنيف القواعد االرشادية لخصوصية وحساسية البيانات ،وتحديد نطاق عمليات جمع
البيانات الوصفية  .سيتم ترتيب املكونات الجيولوجية الرئيسية والخصائص واملقاييس املتعلقة بها من أجل
عملية وصف عمليات جمع البيانات األساسية .خالل هذه العملية ،يجب أن يتم جمع وحفظ وثائق تفصيلية
لعملية جمع البيانات ،بنود عناصر البيانات ،املصادر ،مراجع البيانات وترسيمها ،التعريفات واملصطلحات
واملتطلبات األخرى من أجل اكمال إعداد فهرس البيانات .سيكون فهرس البيانات عبارة عن وثيقة حية ويتم
الحفاظ عليها واستخدامها على أساس أنها قاموس مصطلحات األعمال.
إن هدف البرنامج هو عملية تطوير نموذج بيانات جيولوجية تقوم بدعم إجراءات أعمال متكاملة للبيانات من
مرحلة الحصول على البيانات خالل مراحل العمليات املتنوعة لغاية مرحلة نشر هذه البيانات من خالل بوابة
قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية .سيكون على نموذج البيانات أيضا دعم عمليات إدارة البيانات بشكل
عام .إن هدف هذا البرنامج هو:
• تأسيس نموذج بيانات معرف بوضوح ودون أي لبس فيما يتعلق بالبيانات وتعريفات البيانات الوصفية
باإلضافة إلى املعايير الدولية.
• تأسيس نماذج قواعد البيانات املتوافقة مع كل من مخزن بيانات قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية
ومخزن البيانات املعدة للنشر.
• ضمان مستوى جودة البيانات عن طريق التحقق من صحتها مقابل نموذج البيانات.
• ضمان صحة تحميل البيانات التي تم التحقق منها على مخازن بيانات قاعدة البيانات الجيولوجية
الوطنية والبيانات املعدة للنشر عن طريق إجراء موثق.
إن برنامج إدارة البيانات هو برنامج ليس له بداية ونهاية محددة .هو برنامج مستمر ويقوم باالهتمام بجميع
البيانات املتدفقة خالل مخزن البيانات الرئيس ي .يمكن تنفيذ األنشطة لكل مجموعة بيانات يتم إدخالها في
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النظام .إن إجمالي الفترة املحددة يجب أن تكون مضروبة في عدد مجموعات البيانات التي يتم معالجتها .هذا
يتضمن التحميل املبدئي ملجموعات البيانات الحالية ومجموعات البيانات املستقبلية.
إن غاية وهدف هذا البرنامج تكمن في تطبيق إجراءات العمل املعيارية ونماذج البيانات من أجل الحصول على
قسم إدارة بيانات تشغيلي .هذا بحاجة أن يتضمن أدوار ومسؤوليات هيئة املساحة الجيولوجية السعودية
واألطراف األخرى ا لتي تساهم في عملية إدارة البيانات الخاصة بقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية.
تهدف إدارة البيانات إلى تأسيس القواعد األساسية التي تساهم في إجراء تحويل وتحميل البيانات في مخزن
ً
البيانات الرئيس ي وخروجا من مخزن البيانات الرئيس ي ألغراض النشر .هذه القواعد موثقة في إجراءات العمل
املعيارية واملصدرة في برنامج إجراءات العمل املعيارية ضمن برامج قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية .سيركز
هذا البرنامج على التشكيل الفعلي لفريق إدارة البيانات وتعليمهم على إجراءات نظام معلومات قاعدة البيانات
الجيولوجية الوطنية .إذ أن له عالق ة قوية مع إجراءات العمل املعيارية الخاصة ببناء القدرات والتدريب .يقوم
هذا البرنامج بوصف فريق إدارة البيانات كما هو مخطط له للقيام بعملية تطبيق نظام معلومات قاعدة
البيانات الجيولوجية الوطنية ،أول فريق على أرض العمل.
من الصعب القيام بعملية تحديد العمليات واألنشطة واملخرجات الناتجة فيما يتعلق بالفترة الزمنية املطلوبة
لإلنجاز ،واعتماد على درجة تعقيد مجموعات البيانات ،قد يستغرق ذلك وقت أطول أو أقل لإلنجاز.
يتعين على املقاول تقديم جدول زمني للبرنامج يحدد األنشطة املختلفة ً
بناء على خبرته في تطبيقات مشابهة.

 . 2.3نطاق العمل
وصف الخدمة املطلوبة
عنوان املشروع

تصميم وتطبيق نموذج البيانات وإدارة البيانات ملركز معالجة
بيانات البرنامج العام للمسح الجيولوجي
ً
ست وثالثون ( )36شهرا

موقع املشروع

مركز معالجة بيانات هيئة املساحة الجيولوجية
جدة ،اململكة العربية السعودية

مدة املشروع

وصف مختصر للخدمة املطلوبة

•

إطار عمل للبيانات الجيولوجية الحالية

•

فهرس البيانات

•

دراسة تحاليل الفجوات

•

خطة تطبيق تحسين وجودة البيانات
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•
•

وثيقة تخطيط البيانات
النموذج املنطقي لبيانات قاعدة البيانات الجيولوجية

•

النموذج الفعلي لبيانات قاعدة البيانات الجيولوجية

•
•

إنشاء مخزن البيانات الرئيس ي
قواعد ارشادية لجودة البيانات وقواعد األعمال

•

توثيق عملية تكامل ومعالجة البينات ( )DII processملخزن بيانات قاعدة
البيانات الجيولوجية الوطنية.
وثيقة عمليات معالجة وتكامل ( )DIIالبيانات.

•

حزمة نصوص معالجة وتكامل (.)DII

•

تحميل البيانات في مخزن البيانات املعدة للنشر.

•

تهدف هيئة املساحة الجيولوجية السعودية من طرح كراسة التأهيل بالتعاقد مع هيئة/شركة/إتحاد مؤهل
يتمتع بخبرة عريضة في مجال تحليل وهيكلة وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية لتصميم وتنفيذ نظام إدارة
ً
ً
ً
املعلومات الجيولوجية والتوثيق والتدريب ،يجب أن تقوم الهيئة/الشركة/االتحاد بتعيين فريقا أساسيا مؤهال
لديه خبرة سابقة في مجاالت تطوير قواعد البيانات ونمذجتها وإدارة البيانات .وأدناه ،قائمة التحقق من
املؤهالت الفنية املوجهة للجهة املنفذة مرفقة أدناه:
Data Model Requirements
)Reason(s

No

Yes

Task

No

Demonstrate expert knowledge of current Hardware,
Software, Infrastructure, and Security.

1

Demonstrate knowledge of current and future trends
in technology, infrastructure, communications, and
security.

2

Follow international data dictionaries, standardization
and benchmarking.

3

Demonstrate expertise in knowledge of big data.

4

Use qualified personnel with technical experience in
data conversion and migration.

5
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6

Use qualified personnel with technical experience in
testing and Quality Assurance.

7

Use qualified personnel with experience in using the
Software Programming Language to develop the
proposed system.

8

Use qualified personnel with experience in using the
Database Technology the proposed system requires.

9

Use qualified personnel experienced with the target
deployment platform operating system.

10

Use qualified personnel with experience in using and
configuring DII-ETL software components.

11

Use qualified personnel with experience in
International Benchmarking.

12

Use qualified personnel with experience in Spatial
Data modeling.

13

Use qualified personnel with experience in
establishment of metadata platform applying
international metadata standards.

14

Use qualified personnel with experience in
Stakeholder engagement within Public and Private
Sector organizational settings.

15

Provide applicable certifications of the team.

16

Design Geological NGD Datastore Framework.

17

Design data catalog in which the detailed
documentation is collected throughout the
development process.

18

Perform Data Audit and Evaluate Outcomes.

19

Design and Implement Database Model for NGD
datastore.
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20

Design/Develop DII (Data Integration and
Interoperability) for loading data into NGD Datastore.

21

Design and Implement Database Model for NGD
Publication datastore.

22

Design/Develop DII for loading data into Publication
datastore.

23

Load NGD Datastore and Publication Datastore with
Existing and Validated Data.

24

Compose an “Enterprise System Infrastructure Design”
that will cover the needed hardware, software,
networks and related equipment to support NGD.

25

Propose and define an updated RDBMS database
system that is based on SQL Server and/or PostgreSQL
and takes full advantage of the current system.

26

Compose an “Integration Solution Architecture”
document that covers the potential system
integrations between NGD and external systems.

27

The NGD System is built on a three-tier architecture
(data, application and presentation).

28

All components can be (un)installed using the
standard installer files or uninstall functions.

29

Perform a consultation study of data integration and
integration solution architecture.

30

Perform a consultation study of an enterprise system
architecture and design.

31

Develop a solution that must have a single, common
lightweight web-based administration interface for
database.

32

Build the solution on .Net framework, a J2EE and/or
other open source -based approach.
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33

Supply development tools that are available to SGS.

34

Provide Data Analysis Tools.

35

Perform analysis of existing data for redundancy.

36

Develop a data cleansing plan.

37

Ensure that the proposed solution includes a real time
dashboard.

38

Provide description of the applied testing
methodology and Quality Assurance approach.

39

Prepare a plan for Backup, Storage and Disaster
Recovery/Business Continuity Centre.

40

Develop a plan for Information Security for the entire
project.

41

Provide complete software and application roadmap
for the next 5 years.

Data Management Requirements
No

Task

1

Demonstrate knowledge of current and future trends
in data management.

2

Demonstrate expertise in geospatial data
management.

3

Assist SGS in setting up their Data Management team.

4

Develop a Capacity Building plan for SGS Data
Management team.

5

Train SGS Data management team working in
accordance with Standard Operating Procedures.

Yes

No

Reason(s)
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6

Affirm that standardized processes are in place for
loading, processing, validation, value adding and
dissemination of data.

7

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Acquisition’.

8

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Processing’.

9

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Ingestion’.

10

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Filtering and Optimization’.

11

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Dissemination Through Portal’.

12

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Analysis Through Portal’.

13

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Analytical Enhancement’.

14

Coach SGS Data Management team on process ‘Data
Governance’.

Project Management Requirements
No

Task

1

Work closely with the NGD project team.

2

Demonstrate best-practice capabilities and expert
knowledge on project management and supervision
on Data Engineering Projects.

3

Provide full scale Project Management Plan and
associated communication documents.

4

Demonstrate capabilities in stakeholder engagement,
in gathering, analysing and translating geological,

Yes

No

Reason(s)
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geoscientific and business requirements into technical
requirements.
Provide progress reports, proposals, standard
documentation, presentations and Project Final
Report.

5

Provide accurate and detailed functional and nonfunctional requirement specifications documents and
user manuals.

6

Provide Risk Management Plan.

7

Provide a comprehensive workflow document that
meets the needs of all aspects of the Data Model and
Data Management Project.

8

Utilize qualified and experienced senior project
managers on the project, capable of coaching,
mentoring and supervising project teams and
contractors.

9

 . 2.4منهجيات العمل
على املتعاقد اإلفصاح عن النهج الذي يقترح اتباعه باملشروع عند تقديم الكراسة ليتدارسه فريق قاعدة
املعلومات الجيولوجية الوطنية وفريق برنامج املسح الجيولوجي العام.
من املتوقع أن يعمل املقاول بطريقة منهجية ومنظمة ً
وفقا للجدول الزمني املحدد في العقد وبالتعاون الوثيق
مع خبراء هيئة املساحة الجيولوجية السعودية وخبراء فريق الشريك الفني للهيئة في تنفيذ مبادراتها .يجب على
الهيئات/الشركات/االتحادات املعينة إظهار منهجيات التنفيذ الخاصة بها وقدراتها على إنجاز املشروع بالشكل
األمثل ،وتفضل هيئة املساحة الجيولوجية السعودية طريقة العمل التقليدية للتنفيذ واملتبعة لتطوير
النموذج .V

 .3طلب التأهيل
يج ببب أن تق ببدم معلوم ببات طل ببب الت ببأهي ببل لجميع الكي ببان ببات في ح ببال االئتالف .وليتم إدراج املتن ببافس في عملي ببة
التأهيل ينبغي تقديم ما يلي:
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 .1بيان موجز عن املنش ب ب ببأة املرش ب ب ببحة وتاريخها وأي مش ب ب بباريع ذات ص ب ب ببلة تم تنفيذها خالل الس ب ب ببنوات العش ب ب ببر
املاضية.
 .2قائمة بالتوص ب ببيات الفنية لألعمال التي تم تنفيذها في اململكة العربية الس ب ببعودية أو في أماكن أخرى .وينبغي
أن يش ب ب ب بهببد ذلببك على خبرة وكفبباءة مقببدم الوثببائق خالل الس ب ب ب ببنوات الثالث املبباض ب ب ب بيببة من تبباريخ تقببديم طلب
التأهيل الحالي .وندعو لتقديم ش ب ببهادات إتمام العقود الس ب ببابقة بص ب ببورة مرض ب ببية والص ب ببادرة من أص ب ببحاب
األعمال املدرجة أس ب ببماؤهم في قائمة التوص ب ببيات .وينبغي أن تبين الوثائق املقدمة األعمال التي تم تنفيذها،
ومواقعه ببا ،وعمال،ه ببا ،واملوظفين املش ب ب ب ببرفين ،وقيم ببة العق بد ،وتواريخ بببدء العقود وإنج ببازهببا .وتحتفظ هيئببة
املساحة الجيولوجية السعودية بحقها في التحقق من صحة التوصيات املقدمة.
 .3قببائمببة بببالخبرات الفنيببة للفريق الفنى الرئيس ب ب ب ب ي (الببدائم) العببامببل في إطببار عمببل هببذا املش ب ب ب ببروع ،مع توض ب ب ب ببيح
مؤهالتهم وكفبباءاتهم وخبراتهم ،بمببا في ذلببك الس ب ب ب ببير ا لببذاتيببة لكبببار املوظفين التي يعتزم املتنببافس توظيفهم
لهذا املشروع.
ً
 .4ينبغي للمتقدم إ ثبات الكفاءة الالزمة لتنفيذ املشروع وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة باملشروع.
 .5مخطط تنظيم الجهة يوض ب ب ب ببح الوظائف املقترحة والتواص ب ب ب ببل الخارجي مع العميل وامل تقاعدين من الباطن
اآلخرين حسب الضرورة.

 .4املوعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل
سيتم تحديد املوعد النهائي للرد على طلب التأهيل للمشروع في منصة اعتماد.

 .5املستندات املطلوبة
 . 5.1املستندات الرسمية أو القانونية
الش ببهادات والوثائق التالية مطلوبة بش كككل أس ككا ك ي ويجب إرفاقها بختم الش ببركة  ،ومرقمة كما هو موض ببح هنا
في تعليمات التسليم :تتضمن املستندات الرسمية والقانونية:
 .1شهادة السجل التجاري سارية املفعول.
 .2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول ،باإلضافة إ لى 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.
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 .6شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة /نطاقات).
 .7شهادة  /سياسة جودة سارية املفعول ،وشهادة  /سياسة الصحة والسالمة والبيئة.
 .8في حالة الرغبة في املنافسة كتحالف ،يجب تقديم االتفاقيات الالزمة بين األطراف.
 .9القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة آلخر سنة مالية.

 . 5.2املستندات الفنية والخبرات السابقة
يجب على املتنافس أو االئتالف تقديم بيان املؤهالت ،والذي يتضمن املعلومات التالية:
ذكر معلومات عن املتنافس  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة.
 .2األهداف االستراتيجية.
 .3الهيكل التنظيمي.
 .4قيم الشركة وبيئة العمل.
 .5عدد الخبراء (الكوادر البشرية املشاركة ال يقل  % 40منها من العاملين في الشركة).
 .6املوردين املعتمدين.
 .7مجاالت األعمال.
 .8منتجات الشركة.
 .9بيانات مقدم العطاء (انظر ملحق .)12.1
 .10ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهة للمشروع املطروح للمنافسة خالل الثالث سنوات السابقة
(انظر ملحق .)12.2
 .11وصف املشاريع األخرى التي تقوم بها هذه الشركة واملوظفون الرئيسيون فيما يتعلق بهذا املشروع.
 .12ذكر املشاريع الحالية والتي سوف يتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع (انظر ملحق .)12.3
 .13ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للشركة (انظر ملحق  12.4و .)12.5
 .14معايير القدرات الفنية واإلدارية (انظر ملحق .)12.6
 .15باإلضافة إلى البيانات املالية املعتمدة ملوازنة املنشأة خالل السنة املاضية ،يجب على العارض تقديم
معايير القدرة املالية (انظر ملحق .)12.7
 .16ذكر االلتزامات املالية للشركة خالل مدة تنفيذ هذا العقد.
 .17ذكر مصادر تمويل الشركة.
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 .18إرفاق شهادات حسن سيرة وسلوك.

 .6إرشادات التسليم

ً
ً
اإلخالل بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافيا لعدم التأهل.
ينبغي تقببديم وثببائق التببأهيببل إلى هيئببة املس ب ب ب بباحببة الجيولوجيببة الس ب ب ب ببعوديببة ،على أن يتم التقببديم ب ش ب ب ب بكببل كببامببل
ومناسب من قبل شخص مصرح له على النحو التالي:
 .1يجب أن تكون العروض باللغة العربية ويمكن إضافة 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 ومكتملة قابلة للبحث بها من طلبات التقدم للتأهيل املسبق عبر
املنصة قبل املوعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل.
 .5في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات وتعد الشركة غير مؤهلة.
 .6يجب تعبئة جميع املرفقات بشكل إلكتروني.
 .7إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم الشركة إلثبات صحة املعلومات.
ً
 .8عدم االلتزام بتعبئة النماذج املطلوبة باملعلومات الصحيحة قد يكون سببا في عدم التأهل.
 .9يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أو عدم إرفاق املستندات الثبوتية أو عدم ملء كامل البيانات
ً
املطلوبة سببا في عدم التأهل.
 .10في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصحيحة سيؤدي ذلك إلى عدم التأهل.
 .11سوف يتم اإلعالن عن نتائج التأهيل في م نصة املنافسات واملشتريات وإذا تعذر سوف يتم اإلعالن في
موقع الهيئة الرسمي.
 .12سوف يتم إشعار املتنافسين غير املؤهلين بأسباب استبعادهم.
 .13يمكن للمتنافسين غير املؤهلين االستفسار عن أسباب عدم التأهل بالتواصل مع ممثل الجهة.
 .14جميع الوثائق املقدمة هي ملك هيئة املساحة الجيولوجية السعودية ولن تعاد إلى مقدمي الوثائق بعد
تقديمها.
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 .7معاييرتقييم طلب التأهيل
س ب بوف تقوم لجنة التأهيل املس ب بببق ملش ب بباريع املبادرات في هيئة املس ب بباحة الجيولوجية الس ب ببعودية بتقييم وثائق
التأهيل املكتملة باس ب ببتخدام معايير التقييم الخاص ب ببة بها اس ب ببتنادا إلى معايير التأهيل املعتمدة من وزارة املالية
ومركز تحقيق كف بباءة اإلنف بباق (الج ببدول أدن بباه) .يج ببب أن ي س ب ب ب ببتكم ببل املتن ببافس جميع مع ببايير التقييم للت ببأه ببل
والحص ب ب ب ببول على درج ببة النج بباح في التقييم والتي يج ببب أال تق ببل عن  % 70لكي يتمكن املتن ببافس من تلقي طل ببب
تقديم العروض واملش ب ب بباركة في عملية تقديم العروض .وتحتفظ هيئة املس ب ب بباحة الجيولوجية الس ب ب ببعودية بحق
ً
اس ب ببتخدام معايير ال تقييم (س ب بواء كانت ذاتية أو موض ب ببوعية) ،حس ب ببب تقديرها واس ب ببتنادا على نظام املنافس ب ببات
واملش ببتريات الحكومي .كما يجوز للجنة االتص ببال ب املتقدمين أو االجتماع بهم لتوض ببيح املعلومات املقدمة بش ببأن
طلب التأهيل.
أوال :املعاييرالفنية
معاييرالتقييم
التسجيل ومعلومات الشركة (معلومات الشركة والشهادات املطلوبة)
الخبرات واملشاريع السابقة في نفس مجال املشروع
الجودة
البيئة والصحة والسالمة
االلتزامات التعاقدية القائمة حاليا
املوارد البشرية وخبرات الكادر الفني
املجموع

الدرجة
Yes/No
30
10
10
10
40
100

ثانيا :املعاييراملالية
معاييرالتقييم
نسبة النقدية (الخر سنة مالية)
نسبة السيولة (الخر سنة مالية)
نسبة التداول (الخر سنة مالية)
املجموع

الدرجة
60
30
10
100
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من املهم اإلشارة الى أن الدرجات املوضحة في الجدول أعاله إرشادية وأن لهيئة املساحة الجيولوجية السعودية
الحق في تغييرها أو تعديلها في أي وقت دون أي الحاجة لتقديم أي مبرر لذلك.

 .8املراجعة والتأهيل
سوف تقوم هيئة املساحة الجيولوجية السعودية بإخطار املتقدمين الذين اجتازوا التأهيل املسبق وبالتالي
يحق لهم الحصول على طلب تقديم العروض .وسوف تنشر نتائج التأهيل عبر البوابة االلكترونية "اعتماد".

 .9حقوق هيئة املساحة الجيولوجية السعودية
عدم االمتثال ألي من املتطلبات الواردة في طلب التأهيل هذا قد يؤدي إلى استبعاد املتقدم للمنافسة .كما يحق
لل هيئة تغيير التواريخ واملرفقات واملواعيد النهائية واملتطلبات املذكورة في طلب التأهيل ،بما في ذلك عدم تأهيل
املتنافسين و/أو إلغاء عملية طلب التأهيل هذه بكاملها.

 .10السرية وتضارب املصالح
بمجرد تقديم طلب التأهيل ،يتعهد املتنافسين بالحفاظ على السرية التامة ألي معلومات أو بيانات يتم
الحصول عليها أثناء عملية التأهيل ،ولن تكشف ألي طرف ثالث عن أي معلومات من هذا القبيل خالل فترة
الطرح دون الحصول على إذن خطي من هيئة املساحة الجيولوجية السعودية.
ً
ينبغي أن يكشف املتنافسين كتابيا عن أي تضارب محتمل في املصالح إلى الهيئة والتي سوف تدرس طبيعة
مسؤوليات املتنافس ودرجة التضارب املحتمل أو الواضح وتقرير مسار 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 املستقبل ،ي لتزم بجميع القوانين املعمول بها
واألحكام واألنظمة والقواعد واملراسيم واللوائح والضوابط واالمتيازات واملعاهدات واالتفاقيات واألوامر
واألحكام الصادرة واألوامر القضائية والقرارات واألوامر 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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 .12النماذج (املتطلبات)
 . 12.1نموذج معلومات عن الشركة
مقدم العرض
اسم مقدم العرض ر
(شكة /
مؤسسة)
رقم السجل التجاري

تاريخه

اسم الشخص المسؤول

المنصب

رأس مال مقدم العرض

العنوان
الشارع
البيدي
الرمز ر
فاكس
سنة التأسيس

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

الجنسية

نسبة الملكية

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

الثابت:

المتنقل:

 . 12.2نموذج الخبرات واملشاريع السابقة
توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها مقدم العرض
اذكرتفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع مشابهة تم تنفيذها من قبل مقدم العرض خالل الثالث سنوات األخيرة
حسب الجدول التالي:
الرقم

الوصف

املشروع األول
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1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد

7

تاريخ البداية

8

تاريخ االنتهاء

9

اسم املسؤول عن املشروع

10

أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
الوصف

الرقم
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد

7

تاريخ البداية

8

تاريخ االنتهاء

9

اسم املسؤول عن املشروع

10

أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
الوصف

الرقم
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

املشروع الثانى

املشروع الثالث
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4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد

7

تاريخ البداية

8

تاريخ االنتهاء

9

اسم املسؤول عن املشروع

10

أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني للمسؤول عن املشروع

 . 12.3نموذج الخبرات املشاريع الحالية
توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها مقدم العرض
أذكرتفاصيل املشاريع الحالية والتي سوف يتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب الجدول التالي:
الوصف

الرقم
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد

7

تاريخ البداية

8

تاريخ االنتهاء

9

اسم املسؤول عن املشروع

10

أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

الرقم
1

الوصف

املشروع األول

املشروع الثانى

اسم املشروع
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2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد

7

تاريخ البداية

8

تاريخ االنتهاء

9

اسم املسؤول عن املشروع

10

أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني للمسؤول عن املشروع

الرقم

املشروع الثالث

الوصف

1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد

7

تاريخ البداية

8

تاريخ االنتهاء

9

اسم املسؤول عن املشروع

10

أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني للمسؤول عن املشروع

 . 12.4نموذج خبرات الكادر اإلداري
وضح خبرات الكادراإلداري التابع ملقدم العرض حسب الجدول التالي:
الرقم

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
*ملحوظة :يجب إرفاق السيرة الذاتية

 . 12.5نموذج خبرات الكادر الفني*
وضح خبرات الكادراإلداري التابع ملقدم العرض حسب الجدول التالي:
الرقم

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

1
2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12

* إرفاق السيرة الذاتية

 . 12.6معاييرالقدرات الفنية واإلدارية
القدرات الفنية واإلدارية
الخبرات السابقة
عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل
عدد املشاريع املنفذة خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
إجمالي قيمة املشاريع خالل الثالث السنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل
معدل نتائج تقييمات األداء 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)
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االلتزامات التعاقدية القائمة
عدد املشاريع القائمة
قيمة املشاريع القائمة
املوارد البشرية
عدد املوظفين
عدد املوظفين السعوديين
نسبة املوظفين السعوديين

 . 12.7معاييرالقدرات املالية
القدرات املالية
البيانات املالية
البيانات املالية آلخر سنة مالية
بيان امليزانية العمومية
األصول املتداولة
النقدية ومكافئات النقدية
الحسابات مستحقة القبض
اإللتزامات املتداولة
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مؤشرات األداء املالية
نسبة النقدية (النقدية ومكافئات النقدية\االلتزامات املتداولة)
نسبة التداول (األصول املتداولة\االلتزامات املتداولة)
نسبة السيولة السريعة ((النقدية ومكافئات النقدية+الحسابات املستحقة
القبض)/االلتزامات املتداولة))
املرفقات
البيانات املالية آلخر سنة مالية للمتقدم بالتأهيل (ليس للشركة األم أو الشركات التابعة)
*ملحوظة :يجب االلتزام بتعبئة النماذج وفقا للموجود على البوابة االلكترونية (اعتماد)
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