دعوة عامة لتأهيل املقاولين ملشروع
(تقديم خدمات استشارية لتقييم ودعم الشركات للمرحلة 3ب)
التاريخ2019-3-20 :

دعوة تأهيل مقاولين عقد مشروع تقديم خدمات استشارية لتقييم
ودعم الشركات للمرحلة  3ب
يدعوكم مكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق
تمهيدا لدعوتكم لتقديم عروضكم ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني وفي إطار املنافسة
العامة.
وفي حال الرغبة باملشاركة في برنامج تأهيل املقاولين واملشاركة في املناقصة 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 إلرسال االستفسارات
آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

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

الثالثاء2019-3 - 26
الخميس 2019-3-28

امللحق الول
ملحة عامة
نبذة عن رؤية اململكة 2030
نبذه عن برنامج التحول الوطني
نبذه عن (الجهة)

نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 2030
لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مق ومات 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 :اقتصاد 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 اثني عشر 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 تحسين نمط الحياة
برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج الشراكات االستراتيجية
برنامج اإلسكان

 .10برنامج التخصيص
 .11برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
 .12برنامج تحقيق التوازن املالي

نبذة عن برنامج ريادة الشركات الوطنية
يندرج برنامج ريادة الشركات الوطنية ضمن البرامج التنفيذية التي أطلقت لتحقيق رؤية ( )2030ويهدف هذا البرنامج إلى
تشجيع أكثر من ( )100شركة وطنية لتكون شركات رائدة إقليميا وعامليا  ،ويهدف برنامج ريادة الشركات الوطنية إلى تنويع
النشاط االقتصادي من خالل تحقيق عدد من األهداف والتي من أهمها تنويع مصادر الدخل للشركات وتقليل مخاطر
التركز على سوق واحد فقط ،وتعزيز تنافسية وحضور الشركات دوليا ،وتوفير فرص النمو للشركات العاملة محليا .كما
يساهم البرنامج في تعزيز استدامة االقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات االقتصاد الكلي بشكل عام ،و رفع نسبة املحتوى
املحلي ،وتوفير فرص وظيفية جديدة ،وزيادة الناتج املحلي اإلجمالي ،ورفع نسبة صادرات الشركات املحلية.

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

تقديم خدمات استشارية لتقييم ودعم الشركات للمرحلة 3ب
عنوان العقد
التاريخ املستهدف لبداية العقد الشهرالخامس من السنه املالية 2019
6اشهر
مدة العقد
الرياض
مكان التنفيذ

وصف عام للخدمة املطلوبة

وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة

 تحديد وتقييم الشركات لإلنضمام للبرنامج بعدد ال يقل عن  70شركة الحصول على موافقة لجنة التقييم ل  30شركة الدعم في تحليل وتنفيذ طلبات الشركات للدعم غير الحكومي بما اليقل عن  40طلبواليزيد عن  70طلب
 الدعم االستشاري في مجال التوافق االستراتيجي مع أصحاب املصلحة الرئيسيين فيالحكومة السعودية
الهدف من هذا املشروع هو الحصول على الدعم االستشاري في تحديد وتقييم الشركات
للحصول على ما ال يقل عن  100شركة والحصول على موافقة لجنة التقييم ملا ال يقل عن 30
شركة وذلك ليتمكن برنامج ريادة الشركات الوطنية في البدء في دعم الشركات الوطنية املستهدفة
 .ورصد هذا الدعم املقدم للشركات بما يتوافق مع التزامات الشركة .ايضا توفير الدعم لطلبات
الدعم الحكومي غير املالي للشركات الحالية وعددها  34وذلك لعدد  15شركة من خالل توفير
تسريع اإلنتهاء من الطلبات وتحليل متكامل عن الطلبات يشمل :تحليل افضل املمارسات ،تحليل
طريقة انجاز الطلب ،تحليل تأثير الطلب على التوسع الخارجي للشركات وعلى مؤشرات اإلقتصاد
الكلي ،تحليل مستوى صعوبة الطلب ،تحليل تصنيف الطلب ،تحليل وتحديد اصحاب املصلحة
الرئيسين الخارجيين في حكومات الدول املستهدفة

امللحق الثالث
املتطلبات
املستندات املطلوبة
النماذج املرفقة
تعليمات التسليم

المستندات المطلوبة
املستندات الرسمية أو القانونية
 .1شهادة السجل التجاري سارية املفعول
 .2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول
.3
.4
.5
.6
.7

شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول
شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول
رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا وفقا لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول
شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة/
نطاقات(
القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات األخيرة

*يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث تعليمات التسليم.
املستندات الفنية والخبرات السابقة
ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة
 .2األهداف االستراتيجية
 .3الهيكل التنظيمي
 .4قيم الشركة وبيئة العمل
 .5عدد املوظفين
 .6املوردين املعتمدين
 .7مجاالت االعمال
 .8منتجات الشركة
 .9ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد املذكور خالل الخمس سنوات السابقة
 .10حسب النموذج املرفق
 .11ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق
 .12ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذج املرفق
 .13ذكر التزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد

 .14ذكر مصادر تمويل املقاول
 .15إرفاق ماال يقل عن ثالث شهادات حسن أداء

النماذج املرفقة
نموذج معلومات عن املقاول
نموذج الخبرات املشاريع السابقة
نموذج الخبرات املشاريع الحالية
نموذج الخبرات الكادر اإلداري
نموذج الخبرات الكادر الفني
نموذج موارد الشركة

نموذج معلومات عن املقاول
املقاول
اسم املقاول (شركة  /مؤسسة)
رقم السجل التجاري
اسم الشخص املسؤول
العنوان
املدينة
ص.ب
هاتف:
البريد اإللكتروني
سنة التأسيس
ملكية الشركة
املالك  /الشركاء

معلومات ممثل الشركة
االسم
املسمى الوظيفي
الهاتف
البريد اإللكتروني

رأس مال املقاول
تاريخه
املنصب
الشارع
الرمز البريدي
فاكس
املوقع اإللكتروني

الجنسية

الثابت

نسبة امللكية

املتنقل

نموذج الخبرات – املشاريع السابقة
توضيح تفاصيل طبيعة النشطة التي يقدمها املقاول

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس سنوات الخيرة حسب الجدول التالي
املشروع الول
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
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
ملحوظة :ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع

املشروع الثالث

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

اذكرتفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس سنوات الخيرة حسب الجدول التالي
املشروع الول
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

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

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

االسم

الوظيفة

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

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

حالتها التشغيلية

رقم شهادة الترخيص

تاريخ االنتهاء

تعليمات التسليم
ً
الرجاء قراءة التعليمات و إتباعها ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافية لعدم التأهل:
 .1يتم تسليم املتطلبات في موعدها املحدد أعاله .
 .2في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات ويعد املقاول غير مؤهل
 .3يجب تسليم جميع املستندات املطلوبة إلى العنوان التالي( :وزارة التجارة واالستثمار دور امليزانين
– مكتب تحقيق الرؤية )
 .4يجب تعبأة جميع املرفقات بشكل الكتروني وباللغة العربية
 .5إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم املقاول إلثبات دقة املعلومات
 .6يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أو عدم إرفاق املستندات الثبوتية أو عدم ملء كامل
البيانات املطلوبة سببا في عدم التأهل
 .7في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصحيحة يودي ذلك إلى عدم التأهل
 .8في حال وجود أي استفسارات يتم توجيهها إلى:الخدمات املساندة – مكتب تحقيق الرؤية على
البريد االلكتروني ss_vro@mci.gov.sa :
 .9سيتم اإلعالن عن النتائج في حساب منظمة التجارة واالستمثار على تويتر .
 .10سيتم إخطار املقاولين الغير مؤهلين بأسباب استبعادهم في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ
اإلعالن عن النتائج
 .11يمكن للمقاولين الغير مؤهلين االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع مكتب تحقيق
الرؤية .

