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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 أن هذه املنافسةواملشاركة في  التأهيلفي حال رغبتكم باملشاركة في برنامج 
ً
املعايير هي األساس في  التي سيتم طرحها الحقا يجب على املتنافسين قراءة هذه املعايير املطلوبة وفهمها جيدا

رياتها مع مراعاة وجميع هذه املعايير التي تتضمنها هذه الوثيقة مطلوبة من جميع الراغبين في التأهل لتقديم عروضهم لتنفيذ أعمال الوزارة أو تأمين مشت ،تأهيل املتنافسين على املشروع

 التقُيد بتاريخ التسليم النهائي.

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

.
ً
 مناسبا

 التاريخ االجراء

  21/07/2019  تاريخ ب   األحد  يوم ملفات التأهيل  إلرسالآخر موعد 

 2019 /28/07  تاريخ وحتى   22/07/2019من تاريخ    التنافسينتقييم ملفات تأهيل 

  01/08/2019تاريخ   ب  الثالثاء يوم  نتائج التقييم واختيار املتنافسين

 

 التواصل واالستفساراتمعلومات 
  pcc@mcit.gov.sa   د االلكتروني:عبر البري فسارات املوردين يرجى التواصلالستقبال است

 ملفات التأهيل معلومات تسليم
أن يورد ردوده على كافة املتطلبات الواردة في هذه  املتقدممرتبة ومصنفة بطريقة واضحة بترقيم الصفحات للتمكين من املراجعة بيسر وسهولة. ويجب على  امللفيجب أن تكون أجزاء 

 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

ً
 الوثيقة منهذه  واملطلوبة فيجميع النماذج املرفقة التوقيع على  ا

 م املعتمد الخاص باملؤسسة أو الشركة.قبل صاحب املؤسسة/الشركة )املورد( أو املفوض بالتوقيع مع ختم كل صفحة منه بالخت

 رسالها على البريد االلكتروني أدناهملفات التأهيل يرجى التسليم 

 pcc@mcit.gov.sa  : ر البريد اإللكتروني التاليعب
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 2030نبذة عن رؤية المملكة 
 

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

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

ادها وتحقيق استدامته نها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصفمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمك

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

بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه  وتنسق معمزدهر ووطن طموح وهذه املحاور تتكامل  اقتصادحيوي،  مجتمعتعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: 

 .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

  برنامج اإلسكان .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 اململ
ُ
وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في  2030كة العربية السعودية أ

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف بناًء على مستهدفات  2020ى العام ومجابهة هذه التحدّيات إل 2030سبيل تحقيقها. وَحدَّ

ة، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس ا ألداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول ُمحددَّ

 .ركة في األعوام املقبلةجهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشا 24على مستوى 

، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 2030ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها 2016
ً
 .والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحد  بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
ركة للجهات العاّمة بناًء على يد بعض األهداف املشتوالتزاما

ديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تح

 .والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء

 



 

 

4 

 

 

  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نعنبذة 
 

دية ويتولى الوزارة اآلن معالي املهندس / عبدهللا بن وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية هي الوزارة املسؤولة عن جميع وسائل االتصال وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعو 

 عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل
 

اخذين باالعتبار جميع  ،٢.٠الحكومة الرقمية الشاملة  ملشروعلهم لتحضير وتقديم عروضهم يلتقييمهم وتأهالالزمة للمتنافسين يقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات تهدف هذه الوث

 للتنافس في تقديم العروض. لتقييم املتنافسين للتأهلإتباعها في تقديم املستندات  والواجب. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات هذا املشروعمتطلبات تنفيذ 

 وتسير إجراءات التأهيل وفق اآلتي

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

 .معتمد

 .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

 ملشاريع سابقةارات ميدانية زي.  

 مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة  

 تنافسينزيارات ميدانية ملكاتب امل 

 تنافسيناو مكاملات مع امل مقابالت شخصية 

 

 .أعضاء اللجنة في محضر رسمي يوقع من قبل جميع 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 املشروعاملتنافسين جميع تزويد -6
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 املشاريععن  معلومات: الثاني القسم

 

 نظرة عامة عن المشروع 

برنامج تصميم وبناء وتشغيل ، والذي يهدف إلى "2.0الشاملة  الرقمية الحكومة"بتنفيذ مشروع  (يسر)التعامالت االلكترونية الحكومية تقوم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة ببرنامج 

 .إلكترونية، ومراكز الخدمات، ومركز االتصال، ومقصورة الخدمة، وتطبيق الهاتف املحمول( وأي عناصر تمكينية أخرى القناة التكاملية لتقديم الخدمات )بوابة 

ومية املشاركة وملدة نامج أو في الجهات الحكستقوم الخبرات املطلوبة بأعمال دعم أنشطة التعامالت اإللكترونية الحكومية حسب املهام امللحقة بهذا الطلب سواء كان ذلك في مقر البر حيث 

 ( ثالث سنوات ميالدية ويحق للوزارة نقل أي من هذه الخبرات لالستمرار في العمل بعد انقضاء مدة العقد وحسب ما ترتئيه الوزارة.  3)

 

 هداف المشروع أ

 يمكن تلخيصها كالتالي: 2.0الشاملة الرقمية الحكومة من مشروع  ةالرئيسيهداف األ 

 تحسين تقديم الخدمات واملعلومات الحكومية على مستوى الحكومة لجميع فئات العمالء عبر كافة القنوات.الرقمي من خالل واألجندة الوطنية للتحول  2030املواءمة مع رؤية  •

 تحسين ترتيب اململكة على مؤشر الحكومة اإللكترونية الصادر عن األمم املتحدة. •

 ات الحكومية عبر القنوات املوحدة لتحسين سهولة الوصول. تقديم الخدمات واملعلوم •

 املية.االستفادة من تجربة مستخدم موحدة ومتعددة القنوات على مستوى الحكومة ومتوافقة مع أفضل املعايير واملمارسات الع •

 

 مدة تنفيذ المشروع 

 36)) –ثالث سنوات 
ً
 ميالديا

ً
 .(( ستة وثالثون شهرا

 

 نطاق عمل المشروع  

يتوافق مع احتياج العمل لتنفيذ  بما واملهنية في برنامج التعامالت االلكترونية )يّسر( لزيادة عدد الكوادر االستشارية املنصة الوطنيةبقطاع تسعى وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة 

الرقمية الحكومة  في مشروع " الرئيس ي نطاق العملشمل وي، ذكية مشتركة للتعامالت الحكومية إطالق أنظمة وتطبيقاتاملنصة الوطنية ومبادرة قطاع لدعم خدمات فنية وتقنية و عمال أ

 " ما يلي:2.0الشاملة 

إلجراءات املشتركة بين الجهات سيقدم البرنامج الخدمات الرقمية للمواطنين والشركات والجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية، كما سيدعم التعاون والتنسيق وا -1

 الحكومية لتقديم الخدمات الرقمية الحكومية عبر اإلنترنت من خالل تجربة متعددة القنوات. 

جهات حكومية حتى اآلن. ويهدف البرنامج إلى طرح ما ال  4خدمة من  22، عن طريق تقديم 2019و 2018برنامج القناة التكاملية لتقديم الخدمات في عامي  تم استهالل وإطالق -2

 لخدمات الحكومية لجميع الجهات املعنية. خدمة على منصة متعددة القنوات خالل السنوات الثالث القادمة، كما تم إطالق البرنامج لتحويل وتطوير طريقة تقديم ا 325يقل عن 
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م من خاللها الوصول إلى الخدمات أما جوهر هذا التحول فهو االنتقال إلى الخدمات التي تتمحور حول شؤون الحياة، وابتكار عالمة تجارية موحدة وتجربة متعددة القنوات يت -3

 الحكومية وتقديمها في املستقبل.

 قنوات رئيسة تقدم تجربة مميزة متعددة القنوات. وتشمل القنوات: 5ع الجهات املعنية عبر وستكون هذه الخدمات متاحة لجمي  -4

املمارسات الدولية ملعايير البوابة اإللكترونية: منصة إلكترونية سريعة االستجابة لألجهزة املحمولة تتسم بأنها متوافقة مع جميع املتصفحات/األجهزة وتتبع أفضل  أ(

 ميةتقديم الخدمات الحكو 

، مما يجعل تجربتها تتسم بالسالسة بين املواقع اإللكترونية واألجهزة Androidو iOSتطبيقات الهاتف املحمول: ستكون الخدمات متاحة على سوق أنظمة التشغيل  ب(

 املحمولة والتطبيقات. كما سيتم توفير بعض امليزات الفريدة لقنوات األجهزة املحمولة.

ا فير الخدمات الحكومية للعديد من مراكز الخدمة العادية ملنح املواطنين وجميع الجهات املعنية إمكانية كاملة للوصول إلى الخدمات، وهذمراكز الخدمات: يجب تو  ج(

من نفس املوقع ويقّدم تجربة  خدمةمهم بشكل خاص للشرائح التي ال تشعر باالرتياح التام إزاء الحلول الرقمية والتقنية. ومع ذلك، يجب أن يبقى تقديم الخدمات في مركز ال

 متسقة مع القنوات األخرى.

مثل مراكز  أكشاك الخدمة: يجب تقديم الخدمات الحكومية ضمن النطاق املحدد في عدد من أكشاك الخدمة. وستكون هذه األكشاك متاحة في األماكن العامة د(

 الخدمة متسقة مع القنوات األخرى. التسوق، ومحطات الوقود، واملكاتب الحكومية. كما يجب أن تكون تجربة 

ف خدمة العمالء مراكز االتصال: يجب أن يكون برنامج القناة التكاملية لتقديم الخدمات سهل الوصول عبر مركز االتصال، حيث يمكن للمستخدم االتصال بموظ ه(

 بما يتسق مع القنوات األخرى.واالستفسار حول أي خدمة واالستفادة منها عبر الهاتف باستخدام تسهيالت مركز االتصال 

 وسيتم تمكين الخدمات والتجربة متعددة القنوات وتفعيلها من خالل التقنيات الحديثة، بما يشمل على سبيل املثال ال الحصر:  -5

مقصورة الخدمة، ومركز االتصال، وروبوتات عناصر التقنية املحددة بالقنوات )نظام إدارة املحتوى، والبوابة اإللكترونية، وتطبيقات الهاتف املحمول، واألكشاك، و  أ(

 الدردشة، الخ(

 (Personalization Engineمحرك التخصيص ) ب(

 إدارة عالقات العمالء ج(

 منصة تقديم الخدمات/ محرك تنسيق الخدمات   د(

 منصات إدارة البيانات ه(

 واجهة برمجة التطبيقات/سجالت الخدمة و(

 إدارة املصادقة والهوية ز(

 الذكاء االصطناعي/تعليم اآللة ح(

سنوات من خالل الشراكات االستراتيجية. وسيقوم برنامج يَسر بتعيين شريك استشارات من جانب العميل للعمل كنظام تكامل أعمال  3سيتم تقديم البرنامج الذي يستمر ملدة  -6

ى شركة تقديم التقنيات بإشراف برنامج يسر مسؤولية تطوير الخدمات واختبارها وطرحها مركزي بين يسر والجهات وشركاء تقديم التقنيات من أجل تنفيذ البرنامج. وستتول

 ر.  ودعمها ومجمل البنية التحتية التقنية التمكينية. كما سيتم اختيار شريك لتقديم التقنيات عبر عملية منفصلة لتقديم طلب تقديم عروض آخ

( للبرنامج املوحد لتقديم الخدمات. وستتولى شركة االستشارات CBIسنوات للعمل بمثابة نظام تكامل أعمال مركزي ) 3ملدة يسعى برنامج يَسر إلى تعيين شركة استشارات شريكة  -7

ليها بشكل خدمة وعناصر تمكينيه بنجاح وفق خريطة الطريق املتفق ع 325مسؤولية تصميم برنامج القناة التكاملية لتقديم الخدمات، ودعم برنامج يسر لتقديم ما ال يقل عن 

 واملذكورة في قسم املنهجيات في الكراسة. BoTمشترك. ويقوم االستشاري أيضا بدعم يّسر بنقل القدرات إلى موظفي البرنامج بنهاية الجدول الزمني للبرنامج حسب منهجية 

جمل البرنامج من أجل التنفيذ الناجح، إضافة إلى أنها ستخضع للمساءلة عمل املقاول الفائز بالعرض، كجزء من نظام تكامل األعمال املركزي، على توفير الخبرات الالزمة مليس -8

 املباشرة عن مسارات العمل التالية: 

 تائج.خالل التركيز على القيمة والن إدارة التحول: التنسيق بين األطراف املتعددة )يسر، وموردي التقنيات، والجهات الحكومية وغيرها( لتحقيق هدف مشترك، وخلق الشفافية من -9

تصميم الخدمة في برنامج يّسر  تصميم الخدمات واملتطلبات: تصميم املنهجية واإلطار والقالب لتصميم الخدمات على أساس أفضل املمارسات وتوفير القيادة واإلدارة لفريق -10

 وّحدة.( على منصة تقديم الخدمات املomni-channelلتقديم تجربة تكاملية عبر القنوات ) 325لبناء الخدمات الـ 

 إدارة التغيير: إشراك الجهات املعنية في يسر والجهات الحكومية لدفع التحول بما يضمن مستويات عالية من املسؤولية والدعم. -11
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 قنيات لضمان التنفيذ القوي.قديم التالهيئة املستقلة للبنية التقنية والتصميم: تصميم مناسب لجميع الحلول لضمان مالءمة األعمال والبنية التقنية لألنظمة واإلشراف على ت -12

وترويج للدفع باعتماد برنامج تقديم  العالمة التجارية والتسويق: توفير القيادة والتخطيط والتنسيق بين فريق التسويق والترويج للعالمة التجارية في يَسر وأي وكالة تسويق -13

 الخدمات املوحدة.

ن الجودة لتطوير الخدمة أثناء عملية البناء واالختبار والنشر، عن طريق العمل بالتعاون مع مورد التقنيات، وبرنامج قيادة عمليات التطوير: توفير املعايير والتوجيهات وضما -14

 يَسر والجهات املعنية.

 .ع يَسر وشريك تقديم التقنيات.دعم تقديم التقنيات: توفير القيادة، والتوجيه واملوارد للدفع باألنشطة املتعلقة بالبيانات واألمن أثناء تقديم التقنيات بالتعاون م -15

 

 مخرجات المشروع

 ومتخصصة فني ةدر استشاريواكتوفير 
ً
 للعمل  ا

ً
حسب  2.0الشاملة  الرقمية ومشروع الحكومةإطالق أنظمة وتطبيقات ذكية مشتركة للتعامالت الحكومية مبادرة دعم و تنفيذ  علىوتقنيا

 ، كما يلي:األخرى حسب النطاقباإلضافة إلى تنفيذ املتطلبات نطاق املشروع، 

 ( نظام إدارة إجراءات األعمالBusiness Process Management System) 

 نماذج آراء املواطنين 

 املخططات األولية للخدمات 

 ( نماذج تصورات الخدمةWireframes) 

 نماذج تحليل األعمال وإجراءات االختبارات للخدمات 

 نظام إدارة محتوى وطني 

 قنية لألعمال بجميع مكوناتها )للتطبيقات، للخدمات، للبيانات، البنية التحتية، السحابية، ...الخ(حلول البنية الت 

 استراتيجية التسويق 

 حمالت تسويقية للحظات الحياة 

 معايير وأطر عمليات التطوير 

 إعداد بيئة عمليات التطوير 

 إجراءات تطوير العمليات 

 سياسات ومنهجيات صناعة املحتوى الرقمي 

 واشتراكات البرامج الداعمة إلدارة املحتوى  رخص 

 صناعة محتوى للخدمات 

 صناعة محتوى للصفحات 

 استراتيجية البيانات 

 استراتيجية األمن السيبراني 

 معايير وأطر األمن السيبراني 

  بناء املنصةمرحلة 

  املنصة تشغيلمرحلة 

 مرحلة نقل الخبرة والتدريب 
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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

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

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

 لذلكصورة من الترخيص ، وارفاق لبنية التحتية البيع بالجملة لخدمات تقديم ل هيئة االتصاالت وتقنية املعلوماتأن تكون الشركة مرخصة من  7

 )حسب النموذج املرفق(معلومات الشركة املقاولة ذكر  8

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

  اإللكتروني املوقع  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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 التأهيل الماليةمتطلبات 
 

 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

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

 ☐   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 نا ( مشاريع من نفس نوعية مشروع3ن )ال يقل ع ذكر ما 2

 خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(تم تنفيذها خارج اململكة من نفس نوعية مشروعنا   ( 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  

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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  السابقةهم المشاريع أنموذج 
 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

   املشروع بريد إلكتروني املسؤول عن 11
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 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

    املسؤول عن املشروعأرقام للتواصل مع  10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 11
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 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

 الجنسية الوظيفة االسم الرقم
التخصص/ مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة
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 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 الجنسية الوظيفة االسم الرقم
التخصص/ مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


