وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات
دعوة عامة لتأهيل املتنافسين ملشروع
تقديم خدمات فنية واستشارية في مجال االتصاالت وتقنية
املعلومات
التاريخ:
2018\7\3

القسم األول :مقدمة

ً
يسر وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات أن ترحب بمشاركتكم في برنامج التأهيل املسبق للمتنافسين ،تمهيدا لدعوتكم لتقديم عروضكم لهذا املشروع
ً
في حال رغبتكم باملشاركة في برنامج التأهيل واملشاركة في املنافسة التي سيتم طرحها الحقا يجب على املتنافسين قراءة هذه املعايير املطلوبة وفهمها جيدا حيث
أن هذه املعايير هي األساس في تأهيل املتنافسين على املشروع ،وجميع هذه املعايير التي تتضمنها هذه الوثيقة مطلوبة من جميع الراغبين في التأهل لتقديم
عروضهم لتنفيذ أعمال الوزارة أو تأمين مشترياتها مع مراعاة ُ
التقيد بتاريخ التسليم النهائي.
إن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سببا في عدم التأهل .يحق لوزارة االتصاالت وتقنية املعلومات قبول أو
ً
رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسبا.
االجراء

التاريخ

آخرموعد إلرسال ملفات التأهيل

يوم االثنين تاريخ 2018/7/23

تقييم ملفات تأهيل التنافسين

من تاريخ  2018/7/24وحتى تاريخ 2018 /7/26

نتائج التقييم واختياراملتنافسين

يوم األحد تاريخ 2018/7/29

معلومات التواصل واالستفسارات
الستقبال استفسارات املوردين يرجى التواصل عبر البريد االلكتروني:
agasim@mcit.gov.sa

معلومات تسليم ملفات التأهيل
يجب أن تكون أجزاء امللف مرتبة ومصنفة بطريقة واضحة بترقيم الصفحات للتمكين من املراجعة بيسر وسهولة .ويجب على املتقدم أن يورد ردوده على كافة
املتطلبات الواردة في هذه الوثيقة ،وإذا لم يكن لدى مقدم العرض جواب ألي من تلك املتطلبات فينبغي توضيح ذلك.
ً
ً
وعلى الراغبين في التنافس على تنفيذ األعمال االلتزام بجميع ما ورد في هذه الوثيقة التزاما مطلقا وتأكيدا لذلك فإنه يجب التوقيع على جميع النماذج املرفقة
واملطلوبة في هذه الوثيقة من قبل صاحب املؤسسة/الشركة (املورد) أو املفوض بالتوقيع مع ختم كل صفحة منه بالختم املعتمد الخاص باملؤسسة أو الشركة.
لتسليم ملفات التأهيل يرجى ارسالها على البريد االلكتروني أدناه
عبر البريد اإللكتروني التالي:
agasim@mcit.gov.sa

مع الشكر والتقدير
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االسم
املسمى الوظيفي
الجهة

نبذة عن رؤية المملكة 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.
ورؤيــة أي دولــة ملســتقبلها تنطلــق مــن مكامــن القــوة فيهــا ،وذلــك مــا انتهجته اململكة عنــد بنــاء رؤية  2030م.
فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق 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 اثني عشر برنامجا لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية .
برنامج التحول الوطني
.1
برنامج خدمة ضيوف الرحمن
.2
برنامج صندوق االستثمارات العامة
.3
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
.4
برنامج تطوير القطاع املالي
.5
برنامج تحسين نمط الحياة
.6
برنامج ريادة الشركات الوطنية
.7
برنامج الشراكات االستراتيجية
.8
برنامج اإلسكان
.9
برنامج التخصيص
.10
برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
.11
برنامج تحقيق التوازن املالي
.12

نبذة عن برنامج التحول الوطني
ُ
ّ
التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  2030وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات
طلق برنامج
أ ِ
ً
االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقهاَ .
وح َّد َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهدافا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية  2030ومجابهة
بناء على مستهدفات ُم َّ
ّ
التحديات إلى العام ً 2020
حددة ،ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط تفصيلية لها،
هذه
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.
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ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  ،2030واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها،
ً
ّ
وسيتم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا ،والنظر في اعتماد مبادرات
وتعتبر مبادرات البرنامج للعام  2016م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك،
إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج.
ً
ُّ
التحول الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة
والتزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،ساهم برنامج
بناء على األولويات الوطنية ،والدفع نحو التخطيط املشترك ،ونقل الخبرات بين الجهات ّ
للجهات ّ
العامة ً
العامة ،وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية
تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ ،واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء.

نبذة عن وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية هي الوزارة املسؤولة عن جميع وسائل االتصال وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية ويتولى الوزارة اآلن
معالي املهندس  /عبدهللا بن عامر السواحة.

إجراءات التأهيل
تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات الالزمة للمتنافسين لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهم ملشروع “تقديم خدمات فنية واستشارية
في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات" في الرياض ،اخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع .حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات
والواجب إتباعها في تقديم املستندات لتقييم املتنافسين للتأهل للتنافس في تقديم العروض .وتسير إجراءات التأهيل وفق اآلتي
- 1تقدم املنشأة ملف التأهيل للوزارة الستكمال إجراءات التأهيل ويشتمل على صور املستندات والوثائق املطلوبة مع األصل للمطابقة وتكون باللغة العربية أو
مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد.
-2تقوم الوزارة باستالم ملف تأهيل املنشأة وتدقيق الوثائق والنماذج والتأكد من مطابقة الشروط واكتمال املستندات املطلوبة.
-3التحقق من املعلومات املقدمة من قبل املتنافسين :يمكن التحقق بأحد أو جميع الطرق التالية:


زيارات ميدانية ملشاريع سابقة .



مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة



زيارات ميدانية ملكاتب املتنافسين



مقابالت شخصية او مكاملات مع املتنافسين

-4تقوم لجنة التأهيل بدراسة ملف املنشأة ً
بناء على معايير التأهيل املعتمدة وإعداد تقرير بذلك وتوثيق املخرجات في محضر رسمي يوقع من قبل جميع األعضاء.
-5نشر نتائج تقييم العروض التأهيلية عبر املوقع االلكتروني من ضمن قنوات التبليغ األخرى.
-6تزويد جميع املتنافسين بنتيجة تقييم العروض التأهيلية وأسباب استبعادهم من الدخول في املنافسة على املشروع.
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القسم الثاني :معلومات عن املشروع
نظرة عامة عن المشروع
ً
ً
أصبح قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات أحد أهم الركائز في تنمية الدول وتقدمها .فهو يعد ممكنا رئيسا للعديد من القطاعات اإلنتاجية األخرى ،إضافة إلى
مساهمته املحورية في تشكيل ما بات يعرف باالقتصاد الرقمي الذي أصبح أبرز سمات اقتصاديات العصر الحديث .كما أصبح الستخدامات تقنيات االتصاالت
واملعلومات أثر كبير في املجتمع يتداخل بقوة مع جوانب الحياة املختلفة حتى ال يكاد يمكن االستغناء عنها.
ً
وانطالقا من رؤية اململكة ( )2030وبرنامج التحول الوطني ( )2020فإن الوزارة ترغب زيادة في املساهمة في الرقمنة وتشجيع االبتكار في مجال صناعة تقنية
املعلومات من خالل برنامج يستهدف أكثر املواطنين ابتكارا في هذا املجال وإعطاء شركاتهم الفرصة لتكون ضمن أكبر الشركات السعودية الريادية عامليا.

اهداف المشروع
ً
ً
أخذا في الحسبان مهمة اإلشراف على قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات ،ونظرا للتطورات السريعة في قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات وتقنياته فإن الوزارة
ترغب بالتعاقد مع جهة استشارية ذات خبرة في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات لتتولى عند الحاجة تقديم الدعم واالستشارة والدراسات وتوفير املوارد
البشرية املتخصصة التي من شأنها تنمية القطاع وتحقيق أهدافه.

مدة تنفيذ المشروع
ً
مدة العقد محددة ب ( )36ستة وثالثون شهرا ميالديا تبدأ من تاريخ إشعار البدء بالعمل.

نطاق عمل المشروع
تقديم الخدمات االستشارية وتوفير املوارد البشرية املتخصصة في املجاالت املذكورة أدناه للعمل مع الوزارة بدوام كامل طيلة فترة املشروع لدعم وكالة صناعة
التكنولوجيا والقدرات الرقمية في تنفيذ أعمالها.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

البحث واقتراح كفاءات من القوى العاملة في التخصصات التي تطلبها وكالة صناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية إلتمام مهامها.
ً
موظفا عند املتعهد ،فعلى املتعهد إكمال إجراءات توظيفه.
إذا لم يكن االستشاري املرشح أو املوافق عليه من الوكالة
توفير االستشاريين املوافق عليهم للوكالة من حين إصدار أوامر العمل من الوكالة.
يجب على املقاول إعطاء األولوية في الخبرات املطلوبة للمواطنين السعوديين.
َ
يعتبر االستشاري جزءا من فريق عمل الوكالة ويتم توجيهه واإلشراف عليه من قبل الوكالة.
للوكالة الحق في طلب االستغناء عن أي استشاري مكلف عندها.
5

.7

تكون ساعات العمل وفقا ملا يحدده نظام العمل والسياسات املعمول بها في الوكالة.

املجاالت املطلوبة لتقديم الدعم على سبيل الذكر ال الحصر:
.1

إدارة البرامج واملشاريع ()Project and Program Management

.2

األمن الرقمي ()Digital Security Consultant

.3

برنامج األمن الرقمي ()Digital Security Program Manager

.4

مشاريع األمن الرقمي ()Digital Security Project Manager

.5

االبتكار وريادة األعمال وتطوير نماذج األعمال (.)Innovation, Entrepreneurship and Business Modeling

.6

مجال االتصاالت ()Telecommunication

.7

تحليل بيانات ()Data Analyst

.8

الدراسات والتخطيط ()Studies & Planning

مخرجات المشروع
توفير عدد من املوارد البشرية املتخصصة في املجاالت املذكورة أعاله للعمل مع الوزارة بدوام كامل طيلة فترة املشروع لدعم جميع أعمال وكالة صناعة
التكنولوجيا والقدرات الرقمية.
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القسم الثالث :متطلبات التأهيل
متطلبات التأهيل العامة
املستندات املطلوبة

املتطلبات

م
.1

صورة من السجل التجاري ساري املفعول مع ختمها بختم املورد

.2

صورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم املورد

.3

صورة شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول مع ختمها بختم املورد

.4

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

.5

ً ً
صورة رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا وفقا لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول

.6

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

.7

ذكر معلومات الشركة املقاولة (حسب النموذج املرفق)

.8

أن تكون للشركة فرع/مكتب باململكة أو شريك سعودي ان كانت أجنبية  ،وارفاق االثبات لذلك
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نموذج معلومات المقاول
املقاول
اسم املقاول
(شركة  /مؤسسة)

رأس مال املقاول

رقم السجل التجاري

تاريخه

اسم الشخص املسؤول

منصبه
العنوان

املدينة

شارع

ص.ب

الرمزالبريدي

هاتف:

فاكس

بريد الكتروني:

املوقع اإللكتروني

سنة التأسيس:
ملكية الشركة
الجنسية

نسبة امللكية

املالك /الشركاء

معلومات ممثل الشركة
االسم
املسمى الوظيفي
الهاتف

الثابت:

املتنقل:

البريد
اإللكتروني
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متطلبات التأهيل المالية
م
1

املتطلبات
قائمة املركز املالي للشركة لسنتين سابقة وأن تكون معتمدة من مدقق الحسابات ( 2سنوات)
مصدر تمويل املشروع:

2



تمويل ذاتي



تمويل بنكي



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

اذا كانت اإلجابة (تمويل بنكي) أو (أخرى) الرجاء تزويد معلومات املمول (قد يتم التواصل معه):
اسم البنك  /املمول............................................................. :
3

الرصيد املتاح:

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

العنوان:

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

الهاتف  /الجوال............................................................... :
الرجاء بيان ما إذا كانت الشركة املقاولة أو أي شخص موكل عنها أو يعتبر صانع قرار بها قد أعلنت اإلفالس أو خضعت إلجراءات اإلعسار في املاض ي
بموجب قوانين ولوائح أي دولة.
اذا كانت اإلجابة (نعم) الرجاء ذكر املزيد من التفاصيل :تاريخ اإلجراءات ،األسباب املؤدية ،الوثائق املتعلقة الخ.
4

نعم ☐ ال ☐
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
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متطلبات التأهيل الفنية
املتطلبات

م
1

الهيكل التنظيمي للشركة

2

ذكر ما ال يقل عن ( )3مشاريع من نفس نوعية هذا املشروع تم تنفيذها داخل اململكة خالل الخمس سنوات املاضية (حسب النموذج املرفق)

3

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

4

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

5

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

6

ارفاق جميع السير الذاتية للكادر اإلداري والفني

7

أن يكون للشركة خبرة في مجال تقديم الخدمات املطلوبة ال تقل عن خمس سنوات ،وارفاق الوثائق الداعمة لذلك
الرجاء بيان ما إذا كانت الشركة قد خضعت إلجراءات سحب العمل خالل السنوات الخمس املاضية
كانت اإلجابة (نعم) الرجاء ذكر املشاريع التم سحبها ،وإذا كان قد صدر بشأنها قرارات من اللجنة املشكلة بموجب املادة رقم ( )78من نظام
املنافسات واملشتريات الحكومية فترفق ،وترفق كافة الوثائق

8

نعم ☐ ال ☐
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

10

نموذج أهم المشاريع السابقة
البيانات

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 للتواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

11

نموذج أهم المشاريع الحالية
البيانات

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 للتواصل مع املسؤول عن املشروع

11

بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

نموذج الخبرات  -الكادر اإلداري
الرقم

االسم

الجنسية

الوظيفة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

التخصص /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

الرقم

االسم

الجنسية

الوظيفة

التخصص /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

12
13
14
15

نموذج الخبرات  -الكادر الفني
الرقم

االسم

الجنسية

الوظيفة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13

التخصص /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

