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دعوة لتأهيل املتنافسين على مشروع (إعداد الدراسات
االقتصادية لتعزيزالبيئة التنافسية)
يدعوكم مكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار إلى املشاركة في برنامج تأهيل
ً
املتنافسين املسبق وذلك بتقديم ملفات التأهيل الخاصة بكم تمهيدا لدعوتكم للمنافسة على
املشروع املذكور أعاله ،ضمن مبادرات (اسم برنامج الرؤية) وذلك في إطار املنافسة العامة.
في حال الرغبة باملشاركة في برنامج تأهيل املتنافسين 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 قبله
يعد سببا في عدم التأهل.
يحق ملكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار قبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا
تراه مناسب.
آخر موعد الستقبال
االستفسارات

 1441 / 08 / 30ه
 2020 / 04 / 23م
 1441 / 09 / 14ه

آخر موعد الستالم
ملفات التأهيل

 2020 / 05 / 07م
13:00
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مقر وزارة التجارة واالستثمار (املربع)
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امللحق األول :ملحة عامة
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 انتهجته 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 عدة برامج
لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية ،ومنها (اسم البرنامج الذي تتبع له املبادرة).

نبذه عن برنامج التحول الوطني
(تتغير حسب البرنامج الذي تندرج تحته املبادرة)
ّ
التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 2030
أطلق برنامج
وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في
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سبيل تحقيقها .وحددت الجهات املشاركة في البرنامج أهدافا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية
اململكة العربية السعودية  2030ومجابهة هذه الت ّ
حديات إلى العام ً 2020
بناء على مستهدفات
محددة ،ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط
تفصيلية لها ،تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول
على مستوى  24جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية
اململكة العربية السعودية  ،2030واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها ،وتعتبر مبادرات البرنامج للعام
ّ
وسيتم
 2016م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك ،والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها
مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا وتطويره وفق آلية عمل البرنامج.
ً
والتزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،ساهم برنامج التحول الوطني في رفع
ّ
العامة ً
بناء على
وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات
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.

نبذه عن املركز الوطني للتنافسية
أنش ئ املركز الوطني للتنافسية "تيسير" بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )212وتاريخ
1440/4/25ه ،ويهدف املركز إلى تطوير البيئة التنافسية في اململكة وتحسينها ،واالرتقاء بترتيب
اململكة في املؤشرات والتقارير العاملية ذات العالقة ،وذلك من خالل دراسة املعوقات والتحديات
التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها ،واقتراح الحلول واملبادرات والتوصيات
ومتابعة تنفيذها ،وذلك باتباع أفضل األساليب واملمارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية اململكة
ً
ً
محليا ودوليا).
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امللحق الثاني :نبذه عن الخدمة املطلوبة

إعداد الدراسات االقتصادية لتعزيز البيئة التنافسية

اسم املشروع
التاريخ املستهدف لبداية املشروع

 1441 / 10 / 15ه  2020 / 06 / 07 -م

مدة املشروع

 24شهر

مكان التنفيذ

الرياض

وصف عام للمشروع

ّ
املتخصصة
يرغب املركز الوطني للتنافسية "تيسير" بالتعاقد مع أحد الجهات
إلجراء دراسات اقتصادية للقطاعات ذات األولوية م ّ
تضمنة املقارنات املعيارية
بين الوضع الحالي للمملكة مع أفضل الدول ،واقتراح املبادرات الهادفة لتحسين
تنافسية اململكة وترتيبها في التقارير الدولية.
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وصف تفصيلي للمشروع

Page 7 of 21

ّ
ترغب الوزارة ممثلة في املركز الوطني للتنافسية "تيسير" في التعاقد مع أحد
الشركات امل ّ
تخصصة إلجراء دراسة اقتصادية شاملة للقطاعات ذات األولوية،
ومنها "الكيماويات والبتروكيماويات ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،الصناعة،
املعادن والتعدين ،النقل والخدمات اللوجستية ،التعليم ،الرعاية الصحية،
السياحة والثقافة والترفيه ،الطاقة واملياه ،القطاع املالي والتأمين ،القطاعات
الناشئة"،
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امللحق الثالث :املتطلبات
املستندات املطلوبة
املستندات الرسمية أو القانونية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

شهادة السجل التجاري سارية املفعول.
شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول.
صورة شهادة اإلقرار للضريبة "التسجيل الضريبي".
شهادة املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول.
شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول.
ً
مرخصا له وفقا لنظام االستثمار األجنبي سارية
رخصة االستثمار إذا كان املتنافس
املفعول.
شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة
السعودة /نطاقات).
القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات األخيرة.

مالحظة :يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املتنافس وترقيمها كما ذكر في امللحق
الثالث (تعليمات التسليم)
املستندات الفنية والخبرات السابقة:
ذكر معلومات عن املتنافس حسب النموذج املرفق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة.
 .2األهداف االستراتيجية.
 .3الهيكل التنظيمي.
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 .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 للمتنافس حسب النموذج املرفق.
.12ذكر التزامات املتنافس املالية خالل مدة تنفيذ العقد.
.13ذكر مصادر تمويل املتنافس.
.14إرفاق ماال يقل عن ثالث شهادات حسن أداء.
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النماذج املرفقة
نموذج معلومات عن املتنافس

املنشأة
اسم املنشأة
رقم السجل التجاري
اسم الشخص املسؤول
البريد اإللكتروني

رأس مال املنشأة
تاريخه
املسمى الوظيفي
رقم الهاتف
رقم الجوال

العنوان الوطني
اسم الشارع
اسم املدينة
الرقم اإلضافي

رقم املبنى
اسم الحي
الرمزالبريدي
رقم الوحدة
سنة التأسيس

املوقع اإللكتروني
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ُا
املالك  /الشركاء
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ّ
ملكية الشركة
الجنسية

نسبة امللكية
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نموذج الخبرات للمشاريع السابقة

توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املتنافس

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املتنافس خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول التالي
املشروع األول
اسم املشروع
موقع املشروع
مكونات املشروع
الجهة املالكة للمشروع
قيمة العقد
مدة العقد
تاريخ البداية
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☐ من  10إلى  20مليون ر.س.

☐ أكثر من  20مليون ر.س.
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تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
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
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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

☐ أقل من  10مليون ر.س.

☐ من  10إلى  20مليون ر.س.

☐ أكثر من  20مليون ر.س.

مالحظة :ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع
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نموذج الخبرات املشاريع الحالية

توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املتنافس

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع تنفذ من قبل املتنافس حسب الجدول التالي
املشروع األول
اسم املشروع
موقع املشروع
مكونات املشروع
الجهة املالكة للمشروع
قيمة العقد
مدة العقد
تاريخ البداية
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☐ أقل من  10مليون ر.س.
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تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
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
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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

☐ أقل من  10مليون ر.س.

☐ من  10إلى  20مليون ر.س.

☐ أكثر من  20مليون ر.س.

مالحظة :ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع
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نموذج الخبرات الكادر اإلداري
وضح خبرات الكادر اإلداري التابع للمتنافس حسب الجدول التالي:
#

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال الخبرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة
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نموذج الخبرات الكادر الفني
وضح خبرات الكادر الفني التابع للمتنافس حسب الجدول التالي:
#

االسم

الوظيفة

التخصص  /مجال الخبرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة
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نموذج موارد الشركة
املعدات اململوكة أو املستأجرة للمتنافس حسب الجدول التالي:
اسم املعدة
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حالتها التشغيلية

رقم شهادة الترخيص
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تاريخ االنتهاء

دعوة لتأهيل املتنافسين

امللحق الرابع تعليمات التسليم
ً
سببا ً
كافيا
الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها ،اإلخالل بأي من التعليمات التالية يعد
لعدم التأهل:
 .1يتم تسليم املتطلبات في موعدها املحدد أعاله.
 .2في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات ويعد املتنافس غير
مؤهل.
 .3يجب تسليم جميع املستندات املطلوبة إلى العنوان التالي (وزارة التجارة واالستثمار
(املربع) – املبنى الرئيس ي  -دور امليزانين  -مكتب تحقيق الرؤية).
 .4يجب تعبئة جميع املرفقات بشكل إلكتروني وباللغة العربية.
 .5إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم املتنافس 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 يؤدي ذلك إلى عدم التأهل.
 .8في حال وجود أي استفسارات يتم توجيهها إلى البريد اإللكتروني للخدمات املساندة
في مكتب تحقيق الرؤية (.)ss_vro@mci.gov.sa
 .9سيتم اإلعالن عن نتائج التأهيل في حساب منافسات منظومة التجارة واالستثمار
على تويتر (. (@SsVro
 .10يمكن للمتنافسين الغير مؤهلين االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع
الخدمات املساندة في مكتب تحقيق الرؤية (.)ss_vro@mci.gov.sa
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