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 القسم األول: مقدمة
 لدعوتكم لتقديم عروضكم للمتنافسين، تأهيل املسبقالأن ترحب بمشاركتكم في برنامج  وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتيسر 

ً
 لهذا املشروع تمهيدا

 حيث  سيتم طرحها الحقاالتي  املنافسةواملشاركة في  التأهيلفي حال رغبتكم باملشاركة في برنامج 
ً
يجب على املتنافسين قراءة هذه املعايير املطلوبة وفهمها جيدا

وجميع هذه املعايير التي تتضمنها هذه الوثيقة مطلوبة من جميع الراغبين في التأهل لتقديم  ،أن هذه املعايير هي األساس في تأهيل املتنافسين على املشروع

 مع مراعاة التقُيد بتاريخ التسليم النهائي.عروضهم لتنفيذ أعمال الوزارة أو تأمين مشترياتها 

قبول أو  وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتيحق ل إن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سببا في عدم التأهل.

.
ً
 رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسبا

 التاريخ االجراء

 م 10/04/2018املوافق   ثالثاءلايوم  ملفات التأهيل  لإلرساآخر موعد 

 م2018 /15/04م وحتى تاريخ 11/04/2018من تاريخ    تقييم ملفات تأهيل التنافسين

 م16/04/2018املوافق  اإلثنينيوم  نتائج التقييم واختيار املتنافسين

 

 التواصل واالستفساراتمعلومات 
  agasim@mcit.gov.sa د االلكتروني:عبر البري التواصلفسارات املوردين يرجى الستقبال است

 ملفات التأهيل معلومات تسليم
فة أن يورد ردوده على كا املتقدممرتبة ومصنفة بطريقة واضحة بترقيم الصفحات للتمكين من املراجعة بيسر وسهولة. ويجب على  امللفيجب أن تكون أجزاء 

 املتطلبات الواردة في هذه الوثيقة، وإذا لم يكن لدى مقدم العرض جواب ألي من تلك املتطلبات فينبغي توضيح ذلك.

 وتأكيد الوثيقة التزاماااللتزام بجميع ما ورد في هذه وعلى الراغبين في التنافس على تنفيذ األعمال 
ً
 لذلك فإنه يجبمطلقا

ً
قة جميع النماذج املرفالتوقيع على  ا

 قبل صاحب املؤسسة/الشركة )املورد( أو املفوض بالتوقيع مع ختم كل صفحة منه بالختم املعتمد الخاص باملؤسسة أو الشركة. الوثيقة منهذه  واملطلوبة في

 رسالها على البريد االلكتروني أدناهملفات التأهيل يرجى التسليم 

  agasim@mcit.gov.sa: ر البريد اإللكتروني التاليعب

 مع الشكر والتقدير          

 

 

 

 

 : االسم

 : املسمى الوظيفي

 : الجهة

mailto:agasim@mcit.gov.sa
mailto:agasim@mcit.gov.sa
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 2030نبذة عن رؤية المملكة 
 

تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، 

 .على مستوى العالم

 .م 2030اململكة عنــد بنــاء رؤية  انتهجتهورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا، وذلــك مــا 

دي كعمــق وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــا

 .اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث

بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم  وتنسق معطموح وهذه املحاور تتكامل  مزدهر ووطن اقتصادحيوي،  مجتمعتعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: 

 .االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية

 لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية اثني زعبد العزيوقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن 
ً
  .عشر برنامجا

  برنامج التحول الوطني .1

  برنامج خدمة ضيوف الرحمن .2

  العامة االستثماراتبرنامج صندوق  .3

  برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .4

  برنامج تطوير القطاع املالي .5

  برنامج تحسين نمط الحياة .6

  برنامج ريادة الشركات الوطنية .7

  االستراتيجيةبرنامج الشراكات  .8

  اإلسكانبرنامج  .9

 برنامج التخصيص .10

  برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

 برنامج تحقيق التوازن املالي  .12

 

 نبذة عن برنامج التحول الوطني
 

طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
ُ
مة على القطاعات وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائ 2030أ

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العر 
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف ومجابهة  2030بية السعودية االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وَحدَّ

ة، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة  2020هذه التحدّيات إلى العام  لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام  24تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

 .املقبلة

، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، 2030نية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس الب

، والنظر في اعتماد مبادرات  2016وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 
ً
م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 .استها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامجإضافية يتم در 

ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحد  بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
يد بعض األهداف املشتركة والتزاما

ك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشتر 

 .تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء
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  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نعنبذة 
 

دية ويتولى الوزارة اآلن وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية هي الوزارة املسؤولة عن جميع وسائل االتصال وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعو 

 معالي املهندس / عبدهللا بن عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل
 

املدنية  مساندة ومتابعة األعمال“ملشروع  لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهمللمتنافسين الالزمة نات تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيا

 والواجب، اخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات في الرياض "للبنية التحتية الرقمية

 وتسير إجراءات التأهيل وفق اآلتي للتنافس في تقديم العروض. للتأهلاملتنافسين لتقييم ديم املستندات إتباعها في تق

باللغة العربية أو تقدم املنشأة ملف التأهيل للوزارة الستكمال إجراءات التأهيل ويشتمل على صور املستندات والوثائق املطلوبة مع األصل للمطابقة وتكون  -1

 .من مكتب ترجمة معتمدمترجمة إليها 

 .تقوم الوزارة باستالم ملف تأهيل املنشأة وتدقيق الوثائق والنماذج والتأكد من مطابقة الشروط واكتمال املستندات املطلوبة-2

 :: يمكن التحقق بأحد أو جميع الطرق التاليةاملتنافسين التحقق من املعلومات املقدمة من قبل-3

 ارات ميدانية ملشاريع سابقةزي.  

 مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة  

 تنافسينزيارات ميدانية ملكاتب امل 

 تنافسيناو مكاملات مع امل مقابالت شخصية 

 

 .ميع األعضاءفي محضر رسمي يوقع من قبل ج وتوثيق املخرجاتتقوم لجنة التأهيل بدراسة ملف املنشأة بناًء على معايير التأهيل املعتمدة وإعداد تقرير بذلك -4

 .نشر نتائج تقييم العروض التأهيلية عبر املوقع االلكتروني من ضمن قنوات التبليغ األخرى -5

 بنتيجة تقييم العروض التأهيلية وأسباب استبعادهم من الدخول في املنافسة على املشروع.املتنافسين جميع تزويد -6
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 عن املشروع : معلوماتالثاني القسم

 نظرة عامة عن المشروع: 
مجموعة من املبادرات لتطوير البنية التحتية املتعلقة بخدمات النطاق العريض  بتنفيذوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية  تقوم

لوزارة لالتصاالت والبنية التحتية الرقمية. كما أن وكيل . وتقع هذه املبادرات ضمن مسؤوليات وكالة ا2020وتعزيزها وذلك كجزء من برنامج التحول الوطني 

ودعمها حتى إنجازها. ولتحقيق هذه املهمة، يتطلب ذلك خدمات الدعم وإدارة  البنية التحتية للنطاق العريضالوزارة هو املسؤول عن رصد جميع مبادرات 

 املدنية املتعلقة بالبنية التحتية.  اليومية في عدد من املجاالت، مع التركيز على تنفيذ األعمال املشاريع

سمى مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية. وسيصبح هذا املكتب جهة االتصال ألي استفسارات
ُ
تتعلق بالبنية  ستكون هذه الخدمات موجودة في إدارة ت

ن شركات االتصاالت أو البلديات أو الوزارات املعنية. وسيكلف بمهمة حل التحتية الرقمية )وال سيما تنفيذ البنية التحتية وإدارة األعمال املدنية( الواردة م

كما أن الهدف النهائي يتمثل في التعجيل بتنفيذ مبادرات  األطراف.املسائل التي تنشأ أثناء تنفيذ البنية التحتية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة مع جميع 

 .البنية التحتية للنطاق العريض

 2أكثر من  توصيلالتي تهدف إلى  "األلياف الضوئية الوطنية"سيتم تركيز معظم جهود مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية على مبادرة وفي البداية، 

وشركة  ،املتكاملةوشركة االتصاالت  ،مليون منزل باأللياف الضوئية في جميع أنحاء اململكة. وقد تم تكليف ثالث شركات لالتصاالت )شركة االتصاالت السعودية

الضوئية غير  ضوئيات لالتصاالت( بتنفيذ هذه املهمة. وعلى الرغم من أن تقنية األلياف الضوئية ليست جديدة على اململكة، فإن حجم إطالق هذه األلياف

االت وتقنية املعلومات، ووزارة الشؤون البلدية مسبوق. وباإلضافة إلى ذلك، هناك العديد من األطراف املعنية املشاركة في العملية، بما في ذلك: وزارة االتص

مل ملبادرة األلياف الضوئية والقروية، والبلديات املحلية، وشركات االتصاالت الثالث. ولهذه األسباب، تعتزم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات توفير دعم قوي وكا

 الوطنية. 

 

 اهداف المشروع 
 

مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية في وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات من خالل توفير  (”Build–operate–transfer “BOTإنشاء وتشغيل ونقل )

 الكوادر والخبرات املتخصصة في مجال مساندة ومتابعة األعمال املدنية للبنية التحتية الرقمية.

ا شركات االتصاالت. يمكن املهمة الرئيسية ملكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية تتمثل في دعم تنفيذ مبادرات البنية التحتية الرقمية التي تقوم بتنفيذه

 تلخيص اهداف مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية في التالي: 

 صة بمشاريع البنية التحتية.رفع جودة إدارة وتنفيذ االعمال املدنية الخا 

 .التنسيق مع األمانات والبلديات فيما يخص تنفيذ االعمال املدنية ملشاريع البنية التحتية 

 .تطوير ألية التنسيق ومتابعة املشاريع من بداية إصدار تصريح التنفيذ حتى االنتهاء 

 لتحتية.مراجعة وتحديث املواصفات الفنية لألعمال املدنية في مشاريع البنية ا 

 تطوير ألية املراقبة والتفتيش على جودة تنفيذ األعمال املدنية 

 توثيق وهندسة إجراءات تنفيذ البنية التحتية، وأتمته اإلجراءات 
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 مدة تنفيذ المشروع 
 

 من تاريخ توقيع العقد.سنوات( اع 3شهر ) 36سوف تتولى الشركة بناء وتشغيل ونقل املعرفة مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية ملدة 
ً
 تبارا

 

 نطاق عمل المشروع  
 

مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية الذي يعمل تحت  (BOT – إنشاء وتشغيل ونقلمن خالل )دعم وكالة الوزارة لالتصاالت والبنية التحتية الرقمية 

رئيسية ضمن مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية. وترد أدناه التوزيع العام لفرق  وحدات 4إشراف املدير العام لتنفيذ البنية التحتية. وسوف تعمل 

 املكتب، كما ترد تفاصيل نطاق عمل كل فريق.

 

حدات ضمن و تتولى وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات تعيين مشرف على مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية، فإن توفير كوادر متخصصة للعمل 

 (. وفًقا للتفاصيل الواردة أدناه.Outsourcingاملكتب سوف تكون مسؤولية الشركة املشغلة )

 فريق مدير مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية :1وحدة  -

 Service team -فريق الخدمات  :2وحدة  -

 Process Management team -فريق إدارة العمليات  :3وحدة  -

 Quality Control team -فريق تحكم بالجودة  :4وحدة  -

 Telecom Spatial Data Infrastructure team -فريق وحدة البنية التحتية للبيانات املكانية  :5وحدة  -

Outsourcing 

MCIT

MCIT

MCITيةوكالة اإلتصاالت والبنية التحتية الرقم

اإلدارة العامة لتنفيذ البنية التحتية

مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية 

التحتية 

فريق 

الخدمات

فريق 

العمليات
فريق الجودة

فريق البيانات 

املكانية
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شار إليها أعاله كل وحدة على حدة
ُ
 تضمنتوتشغيلها بتوازي.  ال تتوفر حالًيا أية وحدة من الوحدات املذكورة وسوف تكون الشركة مسؤولة عن إنشاء الوحدات امل

للمعرفة وأفضل املمارسات والنماذج والعمليات والبيانات وجهات االتصال وأدوات التحليل والوثائق وأي  كاملنقل و نقل املسؤوليات  (transfer -مرحلة )النقل 

 .(Build–operate - والتشغيل )اإلنشاء،ش يء آخر قد تم إنشاؤه أو إنتاجه أو تأسيسه خالل مرحلتي 

لكل وحدة وبناء على  (”subject-matter expert “SMEاستشارات فنية من خالل خبرات متخصصة )دراسات و عالوة على ذلك، يجب على الشركة أن تقدم 

 احتياجات فرق العمل.

 مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية إدارة: فريق 1وحدة 
التي تشكل جزًءا من مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية.  االخرى  البنية التحتية جهود جميع الفرق مكتب مساندة وتسريع مشاريع  إدارةسيقود فريق 

 مسؤولية:   وسيتحمل فريق إدارة املكتب

 االخرى  ضمان التنسيق بين الفرق  -

 دعم مدير مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية. -

 دة وتسريع مشاريع البنية التحتية اإلشراف اليومي على جميع أنشطة مكتب مسان -

 اإلشراف على االستشارات والدعم التي يقدمها الخبراء املتخصصين في لوحدات املكتب. -

 رفع التقارير بانتظام ملدير عام تنفيذ البنية التحتية -

 إجراء تقييم مستمر لعملية التنفيذ وتحديد مجاالت التحسين -

 :فريق املشروع

 (.Assistant Project Managerاملشاريع )مساعد مدير  2عدد  -

 :متطلبات املوارد التفصيلية

 متخرج من كلية الهندسة أو حاصل على املاجستير في إدارة األعمال -

 املشاريعخبرة في إدارة  -

 (stakeholder management) خبرة في إدارة الشركاء -

 خبرة في اإلجراءات والتعامالت الحكومية -

 مواطن سعوديمواطنة /  -

-  
ً
 إجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا

ً
  وكتابتا

 فريق الخدمات :2وحدة 
لعملية بأقص ى قدر تتطلب وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات دعًما للرصد اليومي ملبادرة األلياف الضوئية الوطنية، وذلك لضمان تحقيق األهداف، وتنفيذ ا

 املهمة التالية:ممكن من السالسة. سوف يقوم فريق وحدة الخدمات ب

 (telecom account manager) ضابط اتصال مع شركات االتصاالت .1

 (municipalities account manager) ضابط اتصال مع البلديات .2

 يرد أدناه مزيد من التفاصيل عن نطاق العمل واملؤهالت املطلوبة للموارد التي تعمل في كل من املهمتين اعاله.
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 االتصاالت:ضابط اتصال مع شركات  .1

شركة االتصاالت السعودية، وشركة ضوئيات تشارك ثالث شركات )مقدمي خدمات االتصاالت( في مبادرة األلياف الضوئية الوطنية، وهي: 

تصاالت إلى املنازل بما يحقق أهداف وزارة اال وتوصيلهالالتصاالت، وشركة االتصاالت املتكاملة. وهي مسؤولة عن التنفيذ شبكة األلياف الضوئية 

 وتقنية املعلومات، وتمتلك شركات االتصاالت شبكة األلياف الضوئية. 

 سوف يتعلق التواصل مع شركات االتصاالت، على سبيل املثال ال الحصر، بما يلي:

 طلبات البيانات إلنتاج مؤشرات األداء الرئيسية لتتبع حالة التنفيذ -

 أو املفتشين الخارجيين الشركةتقرير عن حالة األعمال املدنية وجودتها والتعليقات من مفتش ي  -

خصصة واختبارات القبول األولية  -
ُ
 اتصاالت حول االنتهاء من التنفيذ للمناطق امل

 طلب البيانات بشأن حالة العالقات مع البلديات وجودتها -

مواجهتها أثناء التنفيذ، وخاصة تلك التي يمكن أن يؤدي فيها تدخل وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات إلى رفع املسائل املتعلقة باملشاكل التي تمت  -

 تحسين الوضع

خصص لتنفيذ مبادرة األلياف الضوئية الوطنية -
ُ
 طلبات لتعديل النطاق امل

 اقتراح تحسينات على العملية الحالية -

 صاالت وربطها مع فريق البنية التحتية للبيانات املكانية  املساعدة على الحصول على بيانات من شركات االت -

 فريق املشروع:

 قدة مع شركات االتصاالت.  ا، مع خبرة عمل في شركات االتصاالت او شركات املقاوالت املتعاالتصاالت متخصصون في إدارة مشاريع 3عدد 

 :متطلبات املوارد التفصيلية

 متخرج من كلية الهندسة -

 ل عن عشر سنواتخبرة عمل ال تق -

 مشاريع في احدى شركات االتصاالت خبرة أكثر من سنتين في إدارة  -

 االتصاالت تقنياتخبرة في  -

 تقنية األلياف الضوئيةو فهم عملية نشر النطاق العريض  -

 خبرة في اإلجراءات والتعامالت الحكومية  -

 مواطن سعوديمواطنة /  -

-  
ً
  إجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا

ً
 وكتابتا

 

 ضابط االتصال مع البلديات .2

املنازل بطريقة يتمثل جزء مهم من تنفيذ مبادرة األلياف الضوئية الوطنية في تنفيذ األعمال املدنية التي تسمح لكابالت األلياف الضوئية بالوصول إلى 

اصل والتفاعل مع البلديات؛ مالكي الشوارع واملسؤولين سهلة وغير مزعجة للسكان. وعلى هذا النحو، تبذل شركات االتصاالت جهًدا كبيًرا في التو 

والتفاعل عن تنسيق األعمال في األماكن العامة. وعلى الرغم من أن وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ليس لها دور أساس ي في التدخل في التواصل 

االت. والهدف من هذه املشاركة يتمثل في جعل العملية أكثر سالسة، بين شركات االتصاالت والبلديات، فإنها تهدف إلى املشاركة في مثل هذه االتص

، بما يتفق مع األهداف الزمنية ملبادرة األلياف الضوئية الوطنية، وأقل عرقلة إلدارات البلديات واألحياء السكنية املعنية باألعمال للتغيروأقل عرضة 
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نظم عبر جمي
ُ
نسق وامل

ُ
مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية ع االتصاالت التي تتم مع البلديات، سوف يشمل املدنية. ومن أجل ضمان التدخل امل

 ..مع البلديات التواصلوظيفة ُمخصصة ملتابعة  التحتية

 في توفير جهة اتصال واحدة للبلديات وذلك فيما يخص مشاريع مبادرة النطاق العريض، وستشمل مسؤولياتها: تتمثل وظيفة ضابط اتصال البلديات

عينين للبلديات املعنية والحفاظ على قناة مفتوحة مباشرة لالتصاالت )جميع البلديات في جميع أنحع -
ُ
 اء اململكة(قد اجتماعات منتظمة مع املمثلين امل

 تناول شكاوى البلديات بشأن التعطيل الناجم عن األعمال املدنية -

 ل تصاريح حفر الشوارع وجودة التنفيذتسهيل االتصاالت واملفاوضات مع البلديات حول موضوعات مثل مسائ -

 وتصعيدها من البلديات إلى وكالة الوزارة لالتصاالت والبنية التحتية الرقمية املخاطر واملعوقاتتجميع  -

قيدة في كل بلدية والقواعد ذات الصلة. وتبادل هذه املعلومات مع فريق ُمتخصص من إدارة تحف -
ُ
يز الحصول على معلومات ُمحدثة عن الطرق امل

خصص
ُ
 البنية التحتية النطاق العريض في وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات لتقييم التأثير على النطاق امل

 أمانة(.  16في األمانات ) املشاريعدعم فريق الوزارة للمشاركة في لجنة تنسيق  -

 :فريق املشروع

 قدة مع األمانات والبلديات.ااو شركات املقاوالت املتع متخصصين في إدارة املشاريع، مع خبرة عمل في األمانات والبلديات 2عدد  -

 :متطلبات املوارد التفصيلية

 متخرج من كلية الهندسة -

 خبرة عمل ال تقل عن عشر سنوات -

 التي لها مشاركة قوية مع البلديات في اململكة العربية السعودية املشاريعخبرة أكثر من ثالث سنوات في إدارة  -

 االتصاالت مشاريعأو  للبنية التحتية األعمال املدنية مشاريعت في خبرة أكثر من ثالث سنوا -

 فهم ومعرفة في التعامالت الحكومية -

-  
ً
 تقنية األلياف الضوئية( فهم عملية نشر النطاق العريض الثابت )وتحديدا

 مواطن سعوديمواطنة /  -

-  
ً
 إجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا

ً
  وكتابتا

 العمليات: فريق إدارة 3وحدة 
 تتمثل املهام الرئيسية لفريق إدارة العمليات في:

 تنسيق أنشطة تنفيذ االعمال املدنية بين شركات االتصاالت، يشمل ذلك تحسين اإلجراءات والحوكمة. -

 اولين.تنفيذ االعمال املدنية بالتعاون مع الشركات والبلديات واملقإجراءات تحديد ودراسة وحل املشاكل والعقبات التي تواجه  -

 تنفيذ التغييرات املطلوبة في إجراءات التنفيذ االعمال املدنية الخاصة بقطاع االتصاالت -

 حساب مؤشرات األداء الخاصة باألعمال املدنية، وتقديم التقارير عنها إلى وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات -

التي سوف يتولى فريق  األلياف الضوئية الوطنية، تم تحديد العديد من مجاالت التحسينبادرة االعمال املدنية ملكجزء من التقييم الشامل إلجراءات تنفيذ 

 ، مثل:العمليات بداء العمل فيها بشكل مباشرإدارة وحدة 
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  األلياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية مشاريعللحصول على تصاريح الحفر املتعلق بتنفيذ إعادة هندسة اإلجراءات 

  دار تصاريح حفر الشوارع بين البلديات في جميع أنحاء اململكةإجراءات اصتوحيد 

  األلياف الضوئية والبنية التحتية الرقمية في جميع البلديات مشاريعإجراءات اصدار تصاريح الحفر املتعلقة بتنفيذ أتمتة 

 عن تيسير وحدة سيكون فريق 
ً

 العملياتتحسين تنفيذ  و تنفيذ مشاريع األلياف الضوئيةالشريكة في بين جهات  التواصلإجراءات إدارة العمليات مسؤوال

وكالة االتصاالت والبنية التحتية الرقمية. سيحاول فريق إدارة العمليات اإلجابة في املقام  ضمنوتكوين الحوكمة والتنسيق الوثيق مع الفرق األخرى ذات الصلة 

 كة في اإلجراءات.األول على األسئلة الواردة من الجهات الفاعلة األخرى املشار 

 فريق املشروع

 ، لديهم خبرة في إعادة هندسة اإلجراءات وخبرة في التعامل مع مشاريع البنية التحتية. إجراءاتمهندسين  3عدد  -

 متطلبات املوارد التفصيلية

 أو تقنيات املعلومات. ،ذكاء األعمالماجستير في مجال الهندسة الصناعة، هندسة العمليات،  -

 سنوات 10قل عن خبرة عمل ال ت -

 الشهادات املتخصصة في إعادة هندسة العمليات )مثل شهادة سيكس سيغما( -

 خبرة في مجال هندسة العمليات -

موظًفا يعملون بدوام كامل من القوة  50خبرة سابقة في إعادة هندسة على األقل عمليتين واسعتين النطاق )مثل تلك التي تضم أكثر من  -

 العاملة(

 وعات األشغال املدنية واالتصاالتخبرة سابقة في مشر  -

 خبرة في العمليات الفعالة والحفاظ على انضباط العمليات داخل املنظمات -

 ( KPIمؤشرات األداء )بالدراية  -

 مواطن سعوديمواطنة /  -

-  
ً
 إجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا

ً
  وكتابتا

 :(QCجودة )بال التحكم: فريق 4وحدة 
في  املشــــــاركةاملعلومات  تتمثل إحدى العقبات الرئيســــــية أمام مبادرة األلياف الضــــــوئية الوطنية في جودة األعمال املدنية.  ولذلك، تعتزم وزارة االتصــــــاالت وتقنية

ية. وعلى هذا النحو، يتولى مكتب أنشــــــــــــــطة ضــــــــــــــبط الجودة على األعمال املدنية املتعلقة بالشــــــــــــــبكة والتي يتم تنفيذها كجزء من مبادرة األلياف الضــــــــــــــوئية الوطن

مشـــــكالت. ولن  مســـــاندة وتســـــريع مشـــــاريع البنية التحتية مســـــؤولية متابعة جودة األعمال املدنية، وســـــيقوم بالتنســـــيق مع شـــــركات االتصـــــاالت واملقاولين لحل أي

الًيا، ولكنه ســــــــــــيســــــــــــاى إلى الحفاظ على نظرة عامة رفيعة يحل مكتب مســــــــــــاندة وتســــــــــــريع مشــــــــــــاريع البنية التحتية محل عملية التفتيش التي تقوم بها كل بلدية ح

تلك التي تؤثر على العالقات بين  أماملســــــــتوى عن جودة األعمال املدنية. والهدف من هذا اإلجراء هو الحد من املشــــــــكالت املســــــــتقبلية؛ ســــــــواء املشــــــــكالت التقنية 

ؤدي مثل هذه املشــــــــــــــكالت إلى حدوث تأخيرات، مما يجعل تحقيق أهداف مبادرة األلياف األطراف املعنية )شــــــــــــــركات االتصــــــــــــــاالت والبلديات، وما إلى ذلك(. وقد ت

 الضوئية الوطنية عرضة للخطر.

 عن:بال التحكمسيكون فريق 
ً
 جودة مسؤوال
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 وإعدادت ميدانية، تنفيذ عينة من أعمال التفتيش املدني لتنفيذ مبادرة األلياف الضوئية الوطنية في جميع أنحاء اململكة. وقد يشمل ذلك زيارا  -

 تقارير مثل تقارير االختبارات املختبرية والتقارير امليدانية.

 عن الحفاظ على املعرفة باملواصفات الفنية البلدية، حتى يتم  للمعاييرضمان امتثال األعمال املدنية   -
ً
البلدية. سيكون الفريق مسؤوال

ايير البلدية )باالقتصار على مشروعات تنفيذ تقنية األلياف البصرية املنزلية( توحيدها. وسيقوم الفريق أيًضا بوضع مقترحات لتحسين املع

 للمناقشة مع البلديات / وزارة الشؤون البلدية والقروية

ية التنسيق مع املقاولين لتحسين األعمال املدنية الناقصة. سيحاول الفريق استباق الشكاوى من البلديات من خالل حل مشكالت األعمال املدن -

 ومقاوليهم. شركات االتصاالتات النوعية الرديئة بالتعاون مع ذ

 من جانب البلدية، والحصول على إسهامات من الجهات املعنية الحكومة املحلية. الرضاالتنسيق مع البلديات خالل مرحلة التنفيذ لضمان  -

 املقاولين واإلشراف عليهم حسب الحاجة.الفريق مسؤول عن دعم إدارة املشاريع في شركات االتصاالت وإدارة العقود مع  -

 :فريق املشروع

مهندسين خبراء في مراقبة جودة تنفيذ االعمال املدنية، ويمتلكون خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بقطاع  2عدد  -

 االتصاالت. 

 :متطلبات املوارد التفصيلية 

 ماجستير في الهندسة املدنية،  -

 سنوات من مجال توجيه وفحص أعمال الطرق  10خبرة تتجاوز   -

 معرفة بمعايير إنجاز األعمال املدنية في اململكة العربية السعودية -

 في نفس الوقت مقاولينخبرة في إدارة فرق متعددة من  -

 خبرة في التواصل مع املنظمين واألطراف املعنية على مستوى الوزارة -

 توى البلدية، مثل مكاتب التنسيق ومفتشين البلديةخبرة في التواصل مع األطراف املعنية على مس -

 يفضل املعرفة بتقنية األلياف البصرية املنزلية وشبكات االتصاالت -

 مواطن سعوديمواطنة /  -

-  
ً
 إجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا

ً
  وكتابتا

 :(TSDI: فريق البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت )5وحدة 

املكانية الخاصـــــــة كجزء من مبادرة األلياف الضـــــــوئية الوطنية، تخطط وزارة االتصـــــــاالت وتقنية املعلومات للعمل على تأســـــــيس البنية التحتية لقواعد البيانات  

 بقطاع االتصاالت والبنية التحتية الرقمية. 

 عن:TSDIسيكون فريق البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت )
ً
 ( مسؤوال

 األخرى دراسة وتقييم منصة للبينة التحتية لقواعد البيانات املكانية الخاصة بقطاع االتصاالت بالتعاون مع شركات االتصاالت والجهات  -

 لبناء نظم معلومات جغرافية. الشريكة مثل البلديات والبريد السعودي ويسر.
ّ
 ويتطلب األمر مراعاة ما يجري تنفيذه في مشروع قائم حاليا

 املعايير ملجموعة البيانات التي سيتم تحميلها على املنصة، بعد التنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى املشاركة في العملية. تحديد -

 دعم ضباط االتصال )للشركات والبلديات( من خالل مناقشات مع الجهات املذكورة لتعبئة املنصة بالبيانات املتعلقة بالبنية التحتية. -
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 زن البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت في جميع مراحل عملية التنفيذ بما في ذلك:مخ تحديثالحفاظ على  -

o .التحديثات الناجمة عن عمليات النشر الجديدة للبنية التحتية 

o .أوجه التباين التي يتم تحديدها بين املعلومات الواردة في املخزن والخصائص الفعلية للبنية األساسية 

 ة العالقة وتصميم الشبكة من خالل املساعدة في تحديد أفضل الطرق وعدم التوافق املحتمل مع البنية التحتية القائمةتسريع عملية حوكم -

وسيتضمن مخزن البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت أيًضا مشروعات مستقبلية للسماح ملوفري املرافق بتنسيق الجهود بشأن  -

 .التعاون قص ى قدر من التطورات املستقبلية وتحقيق أ

وخلق فرق البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت تركز في الغالب على تحديد الهيكل، واقتراح القواعد، وإعداد دعم التحليل والبحوث،  -

 .أخرى توافق في اآلراء حول مخزن البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت وأي أعمال تحضيرية 

ل الفني املطلوب إلقامة منصة البينة التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت والعمل املطلوب لفحص وتحويل البيانات وتحميلها يتم تنفيذ العم -

في النظام من خالل مشروع مستقل، على أن يقوم فريق البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت بدراسة الجدوى واعداد املواصفات 

 وتقييم العروض واإلشراف على املشروع.والشركات املؤهلة اسة الشروط واملواصفات الخاصة باملشروع املناسبة واعداد كر 

 :فريق املشروع

 متخصصين في البنية التحتية للبيانات املكانية، ممن يمتلكون خبرة سابقة في بناء / إدارة قواعد البيانات الجغرافية.  2عدد  -

 :متطلبات املوارد التفصيلية 

 البكالوريوس في ذكاء األعمال أو تقنيات املعلومات أو أنظمة معلومات اإلدارةدرجة  -

 ماجستير في نظم املعلومات الجغرافية -

 املعلومات الجغرافية ونظمسنوات في قواعد البيانات الجغرافية  10خبرة تتجاوز  -

 خبرة في بناء / إدارة قواعد بيانات البنية التحتية  -

 لومات الجغرافية في بيئات االتصاالت / البنية التحتيةخبرة في استخدام نظم املع -

 خبرة في إدارة جودة البيانات والتوحيد القياس ي لها -

 يفضل الخبرة السابقة في العمل مع شركات االتصال املشاركين في مبادرة األلياف الضوئية الوطنية -

 مواطن سعوديمواطنة /  -

-  
ً
  وكتابإجادة اللغة العربية واإلنجليزية تحدثا

ً
 تا

 :  SUBJECT MATTER EXPERTS (SMEs)الخبرات املتخصصة لدعم فريق عمل املشروع 
يجب أن وتسـريع مشـاريع البنية التحتية عند الحاجة.  مسـاندةمكتب  وحداتخبراء متخصـصـين لدعم االسـتشـارات من خالل يجب على الشـركة تقديم خدمات 

ســـنة كحد  15لدى الخبراء املتخصـــصـــون مســـتوى عالي من املعرفة العلمية والعملية في املجاالت التي يقدمون الدعم فيها وذلك من خالل الدراســـة والعمل يكون 

 . يلزم االمتثال للمتطلبات املفصلة أدناه كحد أدنى:والرائدة في مجاالت االختصاص املطلوبة في احدى الدول املتقدمةأدني 

 الخدمات: وحدة فريقلدعم  املوارد التفصيلية متطلبات 

 درجة املاجستير أو ما يعادلها في املجال الهندس ي، ويفضل درجة الدكتوراه من الفئة األولى الجامعية -

 (PMP) املشاريعمحترف في إدارة  -
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 على األقل تتعلق بتنفيذ البنية التحتيةسنة  15، املشاريعسنة في إدارة  25خبرة أكثر من  -

 املشاريع خبير معترف به عاملًيا في مجال إدارة  -

 خبرة في قيادة منظمات تضم أصحاب مصلحة متعددين بشكل ناجح -

 والبلدياتخبرة سابقة في العمل مع الحكومة املحلية  -

 االتصاالت أو الهيئات الحكومية لشركاتخبرة استشارية  -

 في اململكة العربية السعودية يعمل الحكومالفهم طريقة  -

 ( على وجه التحديد(، واملشكالت املحتملةFTTHفهم عملية تنفيذ النطاق العريض الثابت )تقنية االلياف البصرية املنزلية )  -

 يفضل بشدة أصحاب املنشورات املؤثرة في املجالت املهنية أو األكاديمية -

 إدارة العمليات وحدة فريقلدعم  متطلبات املوارد التفصيلية: 

 عاملًيا في مجال إعادة هندسة العملياتخبير معترف به  -

 درجة املاجستير في ذكاء األعمال أو تقنيات املعلومات أو الهندسة الصناعية، يفضل درجة دكتوراه من الفئة األولى الجامعية -

 ( من كلية إدارة أعمال من الفئة األولىMBAماجستير في إدارة األعمال ) -

 (PMP) املشاريعمحترف في إدارة  -

  املشاريعسنوات في إدارة  25ثر من خبرة أك -

 او للحكومة املحلية  خبرة سابقة في إعادة هندسة العمليات للبلديات -

 خبرة سابقة في مشروعات األشغال املدنية واالتصاالت -

 .( على وجه التحديد(FTTHفهم عملية تنفيذ النطاق العريض الثابت )تقنية االلياف البصرية املنزلية ) -

 ( النطاق العريض الثابتةQoS( لجودة خدمة )KPIاألداء الرئيسية ) مؤشراتبالدراية  -

 مليون دوالر( 500الكبرى )امليزانية أكبر من  املشاريعخبرة استشارية كمستشار موثوق ألصحاب  -

 يفضل حاملو الشهادات املتخصصة في إعادة هندسة العمليات )مثل شهادة سيكس سيغما( -

 والحفاظ على انضباط العمليات داخل املنظماتخبرة في العمليات الفعالة  -

 .خبرة سابقة في العمل في مجال يتعلق باللوائح الحكومية الوطنية واملحلية  -

 عمل في شركات ومنظمات دولية معروفة -

 يفضل بشدة أصحاب املنشورات املؤثرة في املجالت املهنية أو األكاديمية -

 بال التحكم وحدة فريقلدعم  متطلبات املوارد التفصيلية( جودةQC): 

 درجة املاجستير في الهندسة املدنية أو إدارة اإلنشاءات، يفضل درجة دكتوراه من الفئة األولى الجامعية -

 .سنة من مجال األعمال املدنية 25خبرة تتجاوز  -

 الضوئيةية األلياف خبير معترف به عاملًيا في أعمال الحفر، واألعمال املدنية، وإدارة املقاولين فيما يتعلق بشبكات تقن -

 خبرة سابقة كمسؤول في القطاع البلدي، او في الحكومة املحلية. -

 خبرة في اعمال الرصف والزفلته والتقنيات الحديثة الخاصة بها  -

 خبرة في إجراءات السالمة العامة ملواقع اعمال الحفر -

  جودة األعمال املدنية خبرة في ضبط ومتابعة -
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  خبرة في تقنيات الحفر الدقيق، وتقنيات الحفر الخاصة بشبكة االلياف الضوئية.  -

 .ومفتشين البلدية بالترخيص ألعمال حفر الشوارع، الجهات الحكومية املعنية وفي متطلباتالبلدي،  العملخبرة في  -

 خبرة في التعامل مع مختبرات الجودة ومختبرات املواد  -

 الرائدة.ريع ملد شبكة االلياف الضوئية إلحدى الشركات خبرة في اإلشراف وإدارة مشا -

 عمل في شركات ومنظمات دولية معروفة -

 يفضل بشدة أصحاب املنشورات املؤثرة في املجالت املهنية أو األكاديمية -

 البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت وحدة فريقلدعم  متطلبات املوارد التفصيلية: 

 هندسة املساحة، او تقنية املعلومات  فيدرجة البكالوريوس  -

 قواعد البيانات املكانية.املعلومات الجغرافية أو  نظم في الجامعيةدرجة دكتوراه من الفئة األولى  -

 املعلومات الجغرافية نظمو  املكانية،البيانات التعامل مع سنوات في  25خبرة تتجاوز  -

 خبير في مجال البنية التحتية للبيانات املكانية -

 عمل على تأسيس البينة التحتية لقواعد البيانات املكانية في قطاع االتصاالت ولدية منجزات واضحة  -

  تقنية املعلومات وإدارة البيانات خبرة في  -

 املعرفة بتقنية األلياف البصرية وشبكات االتصاالت  -

 مات الجغرافية أو مؤسسات هندسة البرامجاملعلو  نظمخبرة استشارية كمستشار موثوق به ألعضاء مستوى املدير التنفيذي في  -

 خبرة في إدارة جودة البيانات والتوحيد القياس ي لها -

 املشاركين في مبادرة األلياف الضوئية الوطنية شركات االتصاالتيفضل الخبرة السابقة في العمل مع  -

   لتحتية لقواعد البيانات املكانية.ا في إحدى املؤسسات الحكومية عاملية رائدة في مجال البينةالخبرة السابقة في العمل  -

 عمل في شركات ومنظمات دولية معروفة  -

 يفضل بشدة أصحاب املنشورات املؤثرة في املجالت املهنية أو األكاديمية -

 

 :مخرجات المشروع
 

  مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية إنشاء وتشغيل .1

 عن حالة تنفيذ شبكة االلياف الضوئية والعقبات التي تواجه التنفيذ. للوزارة اسبوعيةتقارير  اعداد .2

 .وتحديد مجاالت التحسين مشاريع البنية التحتية إجراء تقييم مستمر لعملية تنفيذ .3

 .مؤشرات األداء الرئيسية لتتبع حالة التنفيذ لدعم الالزمة البياناتاعداد  .4

 ات.مفتش ي البلدي الصادرة منتقارير مراجعة األعمال املدنية و  دةجو تقرير عن اعداد  .5

 ، مع وضع آلية عدم تكرار حدوث املشاكل.أثناء التنفيذ التي تواجه الشركات املشاكل معالجة .6

  .بسبب مشاكل التنفيذطلبات تعديل نطاق تنفيذ مبادرة األلياف الضوئية دراسة وتقييم ال .7

 تنفيذ االعمال املدنية الخاصة بنشر شبكة األلياف الضوئية إجراءات تطوير .8

 الحصول على بيانات من شركات االتصاالت وربطها بقواعد البيانات املكانية  .9
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 .االتصاالت سوء تنفيذ مقاولي شركاتشكاوى البلديات بشأن  معالجة .10

 .تصاريح حفر الشوارعاصدار  حول تسريعالبلديات األمانات و  مع التواصل .11

 إلى وكالة الوزارة لالتصاالت والبنية التحتية الرقمية على شركات االتصاالت وتصعيدها البلديات مالحظات حصر .12

 أمانة(.  16في األمانات ) املشاريعدعم فريق الوزارة للمشاركة في لجنة تنسيق  .13

 الضوئية الوطنية.وصف مفصل لإلجراءات لكل مرحلة من مراحل تنفيذ االعمال املدنية ملبادرة األلياف  اعداد .14

 التنسيق مع البلديات / وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوحيد اجراءات تقديم طلبات الحصول على التصاريح.  .15

 صياغة اللوائح والعمليات واملتطلبات التقنية التي لها تأثير إيجابي على كفاءة تنفيذ مبادرة األلياف الضوئية الوطنية. .16

 مكتب مساندة وتسريع مشاريع البنية التحتية وحداتلخاصة بتنسيق وإدارة عمل العمليات والنماذج اتطوير  .17

 اختبارات الجودة. وإعداد تقارير يشمل ذلك زيارات ميدانية ،األلياف الضوئيةنشر شبكة  مشاريعتنفيذ على تنفيذ عينة من أعمال التفتيش  .18

 .املعرفة باملواصفات الفنية الحفاظ علىو للمعايير البلدية  الشركات واملقاولينضمان امتثال  .19

 واملواصفات الفنية لألعمال املدنية الخاصة بمشاريع شبكة االلياف الضوئية.املعايير  تطوير .20

 االتصاالت.دعم إدارة املشاريع في شركات  .21

 .ديم العروضمقاول إلجراء عمليات التفتيش على العمل املدني، بما في ذلك صياغة طلب تق والتعاقد معالوثائق الختيار اعداد  .22

 للبيانات املكانية لالتصاالت  لقواعد حوكمة البنية التحتيةالواعداد نموذج في البنية التحتية للبيانات املكانية  قطاع االتصاالتمتطلبات  دراسة

الخاصة باملشروع وتقييم دراسة إنشاء منصة للبيانات املكانية لالتصاالت واعداد املواصفات املناسبة لها واعداد كراسة الشروط واملواصفات  .23

 العروض واإلشراف على املشروع.

 لجمع البيانات ليتم تضمينها في البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت والنماذجاإلجراءات  تحديد .24

 إنشاء آلية منتظمة لضمان تحديث البيانات في البنية التحتية للبيانات املكانية لالتصاالت  .25

 القائمة القابلة للمشاركة  تحديد البنية التحتية .26
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 القسم الثالث: متطلبات التأهيل
 

  التأهيل العامة متطلبات
 املستندات املطلوبة

 املتطلبات م

 صورة من السجل التجاري ساري املفعول مع ختمها بختم املورد 1

 صورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم املورد 2

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول مع ختمها بختم املوردصورة  3

 صورة من شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول مع ختمها بختم املورد 4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول  5
ً
 وفقا

ً
 صورة رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 صورة شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة( 6

 املفعول  سارية والقروية البلديةمن وزارة الشؤون  صادرة املقاولينتصنيف  شهادةصورة  7

 )حسب النموذج املرفق(معلومات الشركة املقاولة ذكر  8

 باململكة أو شريك سعودي ان كانت أجنبية ، وارفاق االثبات لذلكأن تكون للشركة فرع/مكتب  9

 

  



 

17 

 

 معلومات المقاولنموذج 
 املقاول 

 اسم املقاول 

 )شركة / مؤسسة(

 
 رأس مال املقاول 

 

  تاريخه  رقم السجل التجاري 

  منصبه  اسم الشخص املسؤول

 العنوان

  شارع  املدينة

  الرمز البريدي  ص.ب

  فاكس  هاتف:

  املوقع اإللكتروني  بريد الكتروني:

    سنة التأسيس:

 ملكية الشركة

 نسبة امللكية املالك/ الشركاء الجنسية

   

   

   

 معلومات ممثل الشركة

  االسم

  املسمى الوظيفي

 :الثابت :املتنقل الهاتف

البريد 

 اإللكتروني
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 متطلبات التأهيل المالية
 

 املتطلبات م

 سنوات(  2قائمة املركز املالي للشركة لسنتين سابقة  وأن تكون معتمدة من مدقق الحسابات ) 1

2 

 مصدر تمويل املشروع: 

                                                   تمويل ذاتي 

 تمويل بنكي 

  :أخرى................................................................. 

3 

 (: املمول )قد يتم التواصل معه تزويد معلوماتاذا كانت اإلجابة )تمويل بنكي( أو )أخرى( الرجاء 

 اسم البنك / املمول:  .............................................................

 املتاح:           ..............................................................الرصيد 

 العنوان:                     ...............................................................

..الهاتف / الجوال:     .............................................................  

4 

في املاض ي  جراءات اإلعسارت إل خضعأو موكل عنها أو يعتبر صانع قرار بها قد أعلنت اإلفالس أو أي شخص  ت الشركة املقاولةبيان ما إذا كانالرجاء 

 .بموجب قوانين ولوائح أي دولة

 كانت اإلجابة )نعم( الرجاء ذكر املزيد من التفاصيل: تاريخ اإلجراءات، األسباب املؤدية، الوثائق املتعلقة الخ. اذا

 ☐   ال  ☒نعم  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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 متطلبات التأهيل الفنية
 

 املتطلبات م

 الهيكل التنظيمي للشركة 1

 املرفق(خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج تم تنفيذها داخل اململكة  هذا املشروع ( مشاريع من نفس نوع3ن )ال يقل ع ذكر ما 2

 خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(تم تنفيذها خارج اململكة من نفس نوع هذا املشروع   ( مشاريع3ال يقل عن ) ذكر ما 3

 )حسب النموذج املرفق( ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع 4

 التابع للمقاول )حسب النماذج املرفقة(ذكر خبرات الكادر اإلداري والفني  5

 ارفاق جميع السير الذاتية للكادر اإلداري والفني 6

 ، وارفاق الوثائق الداعمة لذلكال تقل عن خمس سنوات املطلوبةأن يكون للشركة خبرة في مجال تقديم الخدمات  7

8 

 بيان ما إذا كانت الشركة قد خضعت إلجراءات سحب العمل خالل السنوات الخمس املاضية الرجاء

( من نظام 78الرجاء ذكر املشاريع التم سحبها، وإذا كان قد صدر بشأنها قرارات من اللجنة املشكلة بموجب املادة رقم )كانت اإلجابة )نعم( 

  الوثائقاملنافسات واملشتريات الحكومية فترفق، وترفق كافة 

 ☐   ال  ☒نعم  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 افية متعلقة بالجودة، الصحة، السالمة، البيئة الخ.قد تذكر الجهة الطالبة للمشروع متطلبات اض 9

 

  السابقةهم المشاريع أنموذج 
 البيانات الوصف 

  اسم املشروع 1

   موقع املشروع 2

  مكونات املشروع 3
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  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

     تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

   املسؤول عن املشروع اسم 9

    أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 11

 

 هم المشاريع الحاليةأنموذج 
 البيانات الوصف 

  اسم املشروع 1

   موقع املشروع 2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقد 5

  مدة العقد 6

     تاريخ البداية 7

  االنتهاءتاريخ  8

   املسؤول عن املشروع اسم 9

    أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 11
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 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

 الجنسية الوظيفة االسم الرقم
التخصص/ مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 الجنسية الوظيفة االسم الرقم
التخصص/ مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


