دعوة عامة لتأهيل املقاولين ملشروع
إنشاء املركز السعودي لألعمال االقتصادية

التاريخ:

 24مارس 2019

دعوة تأهيل مقاولين عقد مشروع إنشاء املركز السعودي لألعمال االقتصادية

يدعوكم مكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق
تمهيدا لدعوتكم لتقديم عروض ك ك ك كككم لتزويد هيئة األعمال التجارية بإنش ك ك ك ككاء إنش ك ك ك ككاء املركز الس ك ك ك ككعودي
لألعمال االقتصك ك ككادية وتمبيق األنظمة املتع قة ب  ،التسك ك ككويق ل مركز والتعري ،بأهدا  ،تو ي ا ول
الكت ونية الض ككرورية لت امل ا تدماط وتموير الباية التحتية التقنية بين ا جهاط ذاط العالقة إض ككا ة
لهوية املركز واملوقع اإللكت وني ضمن أهداف ومبادراط برنامج التحول الوطني وفي إطار املنا سة العامة.

وفي حال الرغبة باملشاركة في برنامج تأهيل املقاولين واملشاركة في املناقصة التي سيتم طرحها الحقا،
املرجو قراءة هذا اإلعالن ومل قات بحرص والتأكد من هم جيدا وإتباع ا تمواط الالحق ذكرها
(املتم باط( في املل ق الثالث من هذه الدعوة مع مراعاة التقيد بتاريخ التس يم النهائي .حيث أن
القصور وعدم استيفاء وتس يم جميع املتم باط في موعد التس يم النهائي أو قب يعد سببا في عدم
التأهل.
يحق ملكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار قبول أو ر ض أي تس يم و قا ملا تراه مناسب
آخر موعد إلرسال االستفساراط

 2أبريل 2019

آخر موعد إلرسال م فاط التأهيل

 4أبريل 2019

املل قاط املر قة
املل ق األول :ملحة عامة
املل ق الثاني :نبذه عن ا تدمة املم وبة
املل ق الثالث :املتم باط

ss_vro@mci.gov.sa

وزارة التجارة واالستثمار دور
امليزانين-مكتب تحقيق الرؤية

امللحق الول
ملحة عامة
نبذة عن رؤية املم كة 2030
نبذه عن برنامج التحول الوطني
نبذه عن (ا جهة)

نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 2030
لقد حبا هللا املم كة العربية السعودية مق وماط جغرا ية وحضارية واجتماعية وديموغرا ية
واقتصادية عديدة ،تمكنها من تبوء م انة ر يعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.
ورؤية أي دولة ملستقب ها تنم ق من م امن القوة يها ،وذلك ما انتهجتن املم كة عند بناء رؤية
2030م.
م انة املم كة في العالم اإلسالمي ستمكنها من أداء دورها الريادي كعمق وسند لألمة العربية
واالسالمية ،كما ست ون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامت يما
سيمكنها موقعها االست اتيجي من أن ت ون محورا لربط القاراط الثالث.
تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي :اقتصاد حيوي ،اقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه املحاور
تت امل وتاسق مع بعضها في سبيل تحقيق اهدا نا وتعظيم االستفادة من مرتكزاط هذه الرؤية.
وقد أط ق ولي العهد صاحب السمو امل ي األمي محمد بن س مان بن عبد العزيز اثني عشر برنامجا
لتحقيق رؤية املم كة العربية السعودية.
 .1برنامج التحول الوطني
 .2برنامج خدمة ضيوف الرحمن
 .3برنامج صندوق االستثماراط العامة
 .4برنامج تموير الصناعة الوطنية وا تدماط ال وجستية
 .5برنامج تموير القماع املالي
.6
.7
.8
.9

برنامج تحسين نمط ا ياة
برنامج ريادة الشركاط الوطنية
برنامج الشراكاط االست اتيجية
برنامج اإلس ان

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

نبذة عن برنامج التحول الوطني
ّ
التحول الوطني ل مساهمة في تحقيق رؤية املم كة العربية السعودية  2030وإدراك
أط ق برنامج
التحدياط التي تواج ا جهاط ا ومية القائمة على القماعاط االقتصادية والتنموية في سبيل
تحقيقها .وحددط ا جهاط املشاركة في الب نامج أهدا ا است اتيجية لتحقيق أهداف رؤية املم كة
ّ
التحدياط إلى العام  2020بناء على مستهد اط محددة ،ومن
العربية السعودية  2030ومجابهة هذه
ثم تحديد املبادراط الالزمة لتحقيق هذه األهداف بش ل سنوي ،وبناء خمط تفصي ية لها ،تعتمد
على مؤشراط مرح ية لقياس األداء ومتابعت وانم ق الب نامج في عام األول على مستوى  24جهة
ح ومية على أن يتم مراجعة ا جهاط املشاركة في األعوام املقب ة.
ويهدف الب نامج إلى تموير العمل ا

ومي وتأسيس الباية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية املم كة

العربية السعودية  ،2030واستيعاب طموحاتها ومتم باتها ،وتعتب مبادراط الب نامج ل عام  2016م هي
ّ
وسيتم مراجعتها وتقييمها
املوجة األولى لتحقيق ذلك ،والنظر في اعتماد مبادراط إضا ية يتم دراستها
والنظر في كفايتها وأدائها دوريا وتمويره و ق آلية عمل الب نامج.
والتزاما بتوج الرؤية لدعم املرونة في العمل ا ومي ،ساهم برنامج التحول الوطني في ر ع وتي ة
التاسيق والعمل املشت ك عب تحديد بعض األهداف املشت كة للجهاط ّ
العامة بناء على األولوياط

الوطنية ،والد ع نحو التخميط املشت ك ،ونقل ا تب اط بين ا جهاط ّ
العامة ،وإشراك القماعين
ا تاص وغي الربحي في عم ية تحديد التحدياط وابت ار ا ول وأساليب التمويل والتنفيذ ،واملساهمة
في املتابعة وتقييم األداء.

نبذة عن الجهة
يقدم املركز مفهوما جديدا كجهة خدمية ورقابية لألعمال التجارية واالستثمارية جميع الكياناط
االعتبارية في املم كة وذلك لتقديم ا ول الت ام ية للتدماط التجارية واالستثمارية مع جميع ا جهاط
ا ومية والقماع ا تاص لغرض تسهيل ممارسة األعمال في املم كة يما يخص بدء الاشاط
التجاري وضمان استمرار ممارست بكفاءة عالية.

امللحق الثاني
نبذة عن الخدمة املطلوبة
عنوان العقد
التاريخ املستهدف لبداية العقد
مدة العقد
م ان التنفيذ
وص ،عام للتدمة املم وبة
وص ،تفصيلي للتدمة املم وبة

عنوان العقد
التاريخ املستهدف لبداية العقد
مدة العقد
مكان التنفيذ

إنشاء املركز السعودي لألعمال االقتصادية
يونيو 2019
 12شهر
الرياض
 إنشاء املركز السعودي لألعمال االقتصادية وتمبيق األنظمة املتع قة ب .

وصف عام للخدمة املطلوبة

 التسويق ل مركز والتعري ،بأهدا
 تو ي ا ول الكت ونية الضرورية لت امل ا تدماط وتصميم الباية التحتية التقنية
تأسيس وتشغيل املركز السعودي لألعمال االقتصادية ويشمل ذلك:
تصميم البنية التحتية التقنية:
تموير النموذج املستهدف لهي ية التمبيقاط واملنصاط الرقمية والبياناط والباية التقنية
ٔ
ل مركز بالتوائم مع نموذج هي ية األعمال املستهدف وا تدماط على ان يشمل النماق وال
يقتصر على :
 حصر متم باط االعمال الرقمية من الوضع املستهدف برحالط
العمالء وا تدماط واالجراءاط ا تاصة باملركز.

وصف تفصيلي للخدمة
املطلوبة

 تصميم الباية الهي ية ل منصة الرقمية ل مركز شام ة جميع
املناظي الهي ية البايوية على سبيل املثال ال ا صر :املنظور
العام ،املنظور التفصيلي ل منصة الرقمية وقدراتها ،منظور
الت امالط ،منظور تبادل البياناط.
 حصر متم باط البياناط والت امل ا تاصة باملنصة الرقمية بين
املنصة وا جهاط ا

ومية وا جهاط ا تاصة ذاط العالقة.

 تصميم الباية الهي ية لباية البياناط ا تاصة باملركز ونقاط
الت امل ا تارجي والداخلي.
 وص ،تفصيلي ل متم باط الوظيفية والغي وظيفية ملنصة
املركز الرقمية.

 تصميم الوضع املستهدف لهي ي الباية التحتية ا تاصة
باملركز.
هوية املركز واملوقع االلكتروني:
تموير عدد من النماذج املقت حة لهوية املركز ومحتوى املوقع االلكت وني بما يتماش ك ك ك ك مع مهام
ٔ
وادوار املركز على ان يشمل النماق وال يقتصر على :
 تجهيز هوية املركز.
 إعداد خمة إطالق لهوية املركز.
 إعداد خمة إطالق املوقع اإللكت وني.
 تجهيز محتوى املوقع اإللكت وني
إعداد اللوائح اإلدارية واملالية
تموير ال وائح اإلدارية واملالية ا تاصة باملركز شامال املحاور واملحدداط التالية على سبيل
املثال ال ا صر :
 تفصيل عروض القيمة التي سيقدمها املركز.
 وضع واعداد س س القيمة ا تاصة باملركز السعودي لألعمال
االقتصادي
 خمة ا تدماط وتوقعاط العرض والم ب
 هي ة لتسعي ا تدماط.


حصر ال وائح اإلدارية للجهاط ذاط العالقة
بخصوص املركز.

 حصر ال وائح املالية للجهاط ذاط العالقة بخصوص
املركز.
 اإلنفاق التشغيلي.
 البياناط املالية
 مخمماط التمويل
 تح يل القيمة مقابل املال

امللحق الثالث
املتطلبات
املستنداط املم وبة
النماذج املر قة
تع يماط التس يم

المستندات المطلوبة
املستندات الرسمية أو القانونية
 .1شهادة السجل التجاري سارية املفعول
 .2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول
 .3شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول
 .4شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول
 .5شهادة من املؤسسة العامة ل تأميناط االجتماعية سارية املفعول
 .6شهادة االشت اك في الغر ة التجارية سارية املفعول
 .7رخصة االستثمار إذا كان املتنا س مرخصا و قا لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول
 .8شهادة تحقيق الاسبة النظامية لتوطين ال وادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة/
نماقاط(
 .9القوائم املالية املصدقة مليزانية املاشأة في الثالث سنواط األخي ة
*يتم إر اق كا ة املستنداط املم وبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في املل ق الثالث تع يماط التس يم.
املستندات الفنية والخبرات السابقة
ذكر مع وماط عن املقاول حسب النموذج املر ق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة
 .2األهداف االست اتيجية
 .3الهي ل التنظيمي
 .4قيم الشركة وبيئة العمل
 .5عدد املوظفين
 .6املوردين املعتمدين
 .7مجاالط االعمال
 .8منتجاط الشركة
 .9ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابه لنوع العقد املذكور خالل ا تمس سنواط السابقة
 .10حسب النموذج املر ق

 .11ذكر املشاريع ا الية والتي سيتم تنفيذها في نفس ت ة عمل املشروع حسب النموذج املر ق
 .12ذكر خب اط ا جهاز الفني واإلداري التابع ل مقاول حسب النموذج املر ق
 .13ذكر التزاماط املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد
 .14ذكر مصادر تمويل املقاول
 .15إر اق ماال يقل عن ثالث شهاداط حسن أداء

النماذج املرفقة
نموذج مع وماط عن املقاول
نموذج ا تب اط املشاريع السابقة
نموذج ا تب اط املشاريع ا الية
نموذج ا تب اط ال ادر اإلداري
نموذج ا تب اط ال ادر الفني
نموذج موارد الشركة

نموذج معلومات عن املقاول
املقاول
اسم املقاول (شركة  /مؤسسة)
رقم السجل التجاري
اسم الشتص املسؤول
العنوان
املدينة
ص.ب
هات:،
الب يد اإللكت وني
سنة التأسيس
ملكية الشركة
املالك  /الشركاء

معلومات ممثل الشركة
االسم
املسم الوظيفي
الهات،
الب يد اإللكت وني

رأس مال املقاول
تاريخ
املنصب
الشارع
الرمز الب يدي
اكس
املوقع اإللكت وني

ا جاسية

الثابت

نسبة امل كية

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
 3م وناط املشروع
 4ا جهة املالكة ل مشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكت وني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3م وناط املشروع
 4ا جهة املالكة ل مشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

 11بريد إلكت وني املسؤول عن املشروع
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3م وناط املشروع
 4ا جهة املالكة ل مشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكت وني املسؤول عن املشروع
ملحوظة :ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع

املشروع الثالث

نموذج الخبرات – املشاريع الحالية
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
 3م وناط املشروع
 4ا جهة املالكة ل مشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكت وني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3م وناط املشروع
 4ا جهة املالكة ل مشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكت وني املسؤول عن املشروع

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

االسم

الوظيفة

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

نموذج الخبرات – الكادر الفني
وضح خبرات الكادر الفني 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 وإتباعها ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافية لعدم التأهل:
 .1يتم تس يم املتم باط في موعدها املحدد أعاله.
 .2في حال التأخر عن موعد التس يم لن يتم النظر في املر قاط ويعد املقاول غي مؤهل
 .3يجب تس يم جميع املستنداط املم وبة إلى العنوان التالي (وزارة التجارة واالستثمار دور امليزانين
– مكتب تحقيق الرؤية)
 .4يجب تعبئة جميع املر قاط بش ل إلكت وني وبال غة العربية
 .5إر اق صور املستنداط الثبوتية مختومة بختم املقاول إلثباط دقة املع وماط
 .6يعتب القصور في تقديم البياناط املم وبة أو عدم إر اق املستنداط الثبوتية أو عدم ملء كامل
البياناط املم وبة سببا في عدم التأهل
 .7في حالة عدم تعبئة النماذج باملع وماط الص يحة يودي ذلك إلى عدم التأهل
 .8في حال وجود أي استفساراط يتم توجيهها إلى الب يد اإللكت وني للتدماط املساندة في مكتب
تحقيق الرؤية ()ss_vro@mci.gov.sa
 .9سيتم اإلعالن عن نتائج التأهيل في حساب منا ساط منظومة التجارة واالستثمار على توتي
((@SsVro
 .10سيتم إخمار املقاولين الغي مؤه ين بأسباب استبعادهم في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ
اإلعالن عن النتائج.
 .11يمكن ل مقاولين الغي مؤه ين االستفسار عن أسباب عدم تأه هم بالتواصل مع ا تدماط
املساندة في مكتب تحقيق الرؤية.

