
 

 

 

 

 االتصاالت وتقنية املعلوماتوزارة 

 
  ملشروعاملتنافسين  دعوة عامة لتأهيل

 

رفع كفاءة الشراء ملنتجات االتصاالت وتقنية املعلومات من خالل نموذج شراء مركزي بناًء 

 واالتفاقيات اإلطارية ومنصة سوق االتصاالت وتقنية املعلوماتعلى املواصفات القياسية 
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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 املعايير هي األساس في  املنافسةواملشاركة في  التأهيلفي حال رغبتكم باملشاركة في برنامج 
ً
التي سيتم طرحها الحقا يجب على املتنافسين قراءة هذه املعايير املطلوبة وفهمها جيدا

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

 التقُيد بتاريخ التسليم النهائي.

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

.
ً
 مناسبا

 التاريخ االجراء

 م 29/07/2019  تاريخ ب   األثنين  يوم ملفات التأهيل  إلرسالآخر موعد 

 م 2019 /06/08  تاريخ وحتى  م 30/07/2019من تاريخ    تقييم ملفات تأهيل التنافسين

 م 12/08/2019تاريخ   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 ألعمال وعلى الراغبين في التنافس على تنفيذ ا
ً
 لذلك فإنه يجبمطلقا

ً
 الوثيقة منهذه  واملطلوبة فيجميع النماذج املرفقة التوقيع على  ا

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

 رسالها على البريد االلكتروني أدناهملفات التأهيل يرجى اتسليم ل

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

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

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

كعمــق وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي 

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

بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه  وتنسق معوح وهذه املحاور تتكامل مزدهر ووطن طم 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 اململكة العربية السعودية 
ُ
القطاعات االقتصادية والتنموية في وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على  2030أ

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

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

 .جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة 24على مستوى 

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

، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم 2016
ً
 .تطويرها وفق آلية عمل البرنامجدراستها و  م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا
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ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحد  بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
يد بعض األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على والتزاما

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

 .والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء

 

 

 

 

  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نعنبذة 
 

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

 عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل
 

 ،تجات االتصاالت وتقنية املعلوماترفع كفاءة الشراء ملن ملشروعلهم لتحضير وتقديم عروضهم يلتقييمهم وتأهالالزمة للمتنافسين تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات 

 للتنافس لتقييم املتنافسين للتأهلإتباعها في تقديم املستندات  والواجب. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات هذا املشروعاخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ 

 وتسير إجراءات التأهيل وفق اآلتي في تقديم العروض.

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

 .معتمد

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

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

 ارات ميدانية ملشاريع سابقةزي.  

 ةمقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابق  

 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

 .التأهيلية عبر املوقع االلكتروني من ضمن قنوات التبليغ األخرى نشر نتائج تقييم العروض -5
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 .بنتيجة تقييم العروض التأهيلية وأسباب استبعادهم من الدخول في املنافسة على املشروعاملتنافسين جميع تزويد -6
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 املشاريععن  : معلوماتالثاني القسم

 

 نظرة عامة عن المشروع 

تعزيز ، والذي يهدف "رفع كفاءة الشراء ملنتجات االتصاالت وتقنية املعلومات"بتنفيذ مشروع  (يسر)التعامالت االلكترونية الحكومية تقوم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة ببرنامج 

 بطريقة مركزية من خالل: أداء الحكومة و تحسين كفاءتها

 املواصفات القياسية  -1

 يةاإلطار االتفاقات  -2

 .تنفيذ هذا املشروعاملمارسات العاملية من القطاع الخاص والحكومي لللحصول على خدمة استشارية لضمان أفضل  يسرتسعى و املعلومات.  وتقنية االتصاالت سوق منصة   -3

الطلب سواء كان ذلك في مقر البرنامج أو في الجهات الحكومية املشاركة وملدة ستقوم الخبرات املطلوبة بأعمال دعم أنشطة التعامالت اإللكترونية الحكومية حسب املهام امللحقة بهذا 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

 وتقنية املعلومات. وتشمل هذه التحديات التالي: تالعربية السعودية تحديات متعددة في مجال شراء االتصاال حالًيا، تواجه الجهات الحكومية في اململكة 

مما حتملة، يتم شراء منتجات االتصاالت وتقنية املعلومات من قبل الجهات الحكومية بطريقة مجزئة وفردية، وفي هذه العملية، يتم فقدان الفوائد امل -اإلنفاق الفردي واملجزأ  .1

 يؤدي إلى ارتفاع األسعار لنفس املورد

 س ييتم تحديد مواصفات أجهزة وبرمجيات تقنية املعلومات من قبل الجهات بشكل فردي مما يؤدي إلى فقدان الفوائد املحتملة من التوحيد القيا -مواصفات غير قياسية  .2

وحظ ان هناك اختالف في األسعار ألجهزة وبرامج مماثله –نقص التنسيق   .3
ُ
. يؤدي عدم التنسيق في األسعار عبر الجهات الحكومية إلى قيام بعضها بدفع أسعار أعلى لنفس ل

 األجهزة / البرامج.

خدمات ، وتوحيد مواصفات السلع والالغرض من هذا املشروع هو شراء منتجات االتصاالت وتقنية املعلومات بكفاءة لجميع الجهات الحكومية، من خالل االستفادة من حجم اإلنفاق

املوحدة واملشتريات من خالل منصة  املشتراة، وتنسيق أسعار السلع املتجانسة، حيث سيكون املصدران الرئيسيان للكفاءة هو التفاوض على االتفاقات اإلطارية للسلع والخدمات

ات األداء الرئيسية االستراتيجية املذكورة أعاله، أي "نسبة الوفورات من سوق االتصاالت وتقنية املعلومات للحكومة )التفاصيل في نطاق العمل(، وسيساهم هذا املشروع في مؤشر 

 اإلنفاق الحكومي على قطاع االتصاالت وتقنية املعلومات".

 :باإلضافة إلى ذلك، سيتم تتبع مؤشرات األداء الرئيسية التالية أثناء املشروع 

  عدد االتفاقيات اإلطارية املوقعة 

  ن خالل االتفاق اإلطاريةالوفورات املحققة منسبة 

  الوفورات املحققة عند الشراء من خالل منصة السوق االلكترونينسبة 

 نسبة املساهمة في املحتوى املحلي 
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 مدة تنفيذ المشروع 

 36)) –ثالث سنوات 
ً
 ميالديا

ً
 .(( ستة وثالثون شهرا

 نطاق عمل المشروع  

نتجات االتصاالت وتقنية املعلومات بكفاءة لجميع ملشراء تطوير مجاالت الفي برنامج التعامالت االلكترونية )يّسر( ل اإلستثمار الرقميبقطاع تسعى وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة 

سيكون املصدران الرئيسيان للكفاءة هو  الجهات الحكومية ، من خالل االستفادة من حجم اإلنفاق، وتوحيد مواصفات السلع والخدمات املشتراة، وتنسيق أسعار السلع املتجانسة، حيث

الخدمات  في مشروع "نطاق العمل الرئيس ي شمل ، ويالتفاوض على االتفاقات اإلطارية للسلع والخدمات املوحدة واملشتريات من خالل منصة سوق االتصاالت وتقنية املعلومات للحكومة

علومات من خالل نموذج شراء مركزي بناًء على املواصفات القياسية واالتفاقيات اإلطارية ومنصة سوق االتصاالت وتقنية االستشارية لرفع كفاءة الشراء ملنتجات االتصاالت وتقنية امل

 " ما يلي: املعلومات

وضح الشكل ادناه منظور توضيحي ملنهجية منهجية تنفيذ على أفضل املمارسات العاملية ونصنفها في ثالث مراحل وي ُيطلب من مقاول الخدمات االستشارية تقديم الهدف املذكور من خالل

 تنفيذ هذا املشروع:

 

 : تشخيص اإلنفاق وتحديد اولوياته1املرحلة  .1

  تطوير تفصيل اإلنفاق(Spend Cube) حيث يطلب من  –ملدة ثالث سنوات  نفقات ومصروفات مشاريع االتصاالت وتقنية املعلومات لجميع الجهات الحكومية علجمي

ا منه أيًضا مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق ووزارة املالية وهيئة املحتوى املحلي واملشتريات الحكومية وبرنامج يّسر لتطوير هذا التفصيل وسيكون مطلوبً املقاول العمل مع 

 التنسيق مع الجهات الحكومية كل على حده وعليه ان يشرح كيفية التنسيق والعمل مع الجميع

 دوائر وخدمات االتصاالت وأجهزة تقنية املعلومات للمستخدم النهائي، وأجهزة تقنية املعلومات لالستخدام  -علومات تحديد جميع فئات االتصاالت وتقنية امل 
ً
مثال

يتم  االخرى.. إلخ، بحيثاملؤسس ي، وبرمجيات املستخدم النهائي، وبرامج االستخدام املؤسس ي، وخدمات الدعم الفني وخدمات تقنية املعلومات واالستشارات والتدريب 

الى ذلك ربط هذه الفئات ونفقاتها تحديد أولوياتها من أجل توحيد املواصفات واملشتريات املوحدة وربط هذه الفئات وتصنيفاتها بالعقود القائمة واالسعار الفردية، إضافة 

 مع تصنيف املقاولين املتبع داخليا وسوف يزود الحقا هذا التصنيف

  عمل مقارنات مرجعية ألفضل ممارسات الشراء املوحد على مستوى العالم من حكومات وقطاع خاص مع شرح املمكنات والصالحيات لكل مقارنة 
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 ( على املقاول ان يشرح كيف سيعمل مع جميع الجهات الحكومية وان يقوم بسحب جميع املعلومات التقنية بطريقة آليةToolsمن مراكز املعلومات وغي ) رها وتكون نسبة

مات %. كما يجب علية تسمية األدوات املستخدمة لسحب املعلومات في عرضه املقدمة، ومن ثم بناء قاعدة بيانات متينة ومنظمة على أساس املعلو 90الصحة أكثر من 

 املستخرجة من جميع األجهزة الحكومية 

 اه من أفضل املمارسات العاملية والنظريات واملنهجيات العلمية وتطبيق هذه املنهجية في باقي مراحل هذا بناء منهجية تفصيليه ملشتريات االتصاالت وتقنية املعلومات متسق

 املشروع على ان تساعد أيضا هذه املنهجية في تسريع تسليم وتنفيذ املشاريع ومتابعة أدائها وليس فقط إجراءات ترستيها .

 

 وتنفيذ املشتريات: : تفصيل وتفنيد وتحليل املشاريع والفرص2املرحلة  .2

لة ونلخص الطلب فيما يلي، وللمقاول يجب على املقاول ان يقدم منهجية واضحة بناء على أفضل املمارسات العاملية في التحليل والتفنيد واملشتريات مع بناء املنهجية املتكام

 اإلضافة بما يدعم عرضه الفني:

  ركز تحقيق كفاءة إلنفاق ووزارة املالية وهيئة املحتوى املحلي واملشتريات الحكومية وبرنامج يّسر وجميع الجهات مع موضع خطة تفصيلية للتواصل وإدارة أصحاب املصلحة

 الحكومية 

  ( من:2019تحديد املواصفات القياسية واملشتركة للفئات ذات األولوية )الرحلة األولى لعام 

o  دوائر وخدمات االتصاالت 

o  دات الشبكات، إلخ(أجهزة تقنية املعلومات للمستخدم النهائي )الكمبيوتر املحمول، سطح املكتب، الطابعات، إلخ( واالستخدام املؤسس ي )الخادم، التخزين، مع 

o ؤسسات الحكومية )تخطيط موارد رخص البرامج والدعم الفني لكل من املستخدم النهائي )نظام التشغيل، ومجموعة البرامج املكتبية، ومكافحة الفيروسات( وامل

 املؤسسة، نظام إدارة قواعد البيانات، البرمجيات الوسيطة، الخ.(

o لتدريب واالستشارات وما إلى خدمات تقنية املعلومات )تطوير التطبيقات وصيانتها لكل أجهزة، والدعم الفني لتقنية املعلومات للمستخدم النهائي ومراكز البيانات، وا

 ذلك(

 األصول واقتراح األدوات واألنظمة والبرامج واملشاريع الالزمة لتحكم بالطلبات املستقبلية وتقييم االحتياجات من أصول صلبة وبرمجيات  دعم إدارة 

  وتقنية املعلومات حسب التصنيف املحدد لتوقيع االتفاقات اإلطارية تتحديد قائمة باملوردين الرئيسيين ألجهزة وبرامج وخدمات االتصاال 

 د الفرص واملشاريع لتوحيد اإلنفاق واملشتريات على االتصاالت وتقنية املعلومات للجهات الحكومية املختلفة والفوائد املحتمل تحقيقهاتحدي 

 د األسعار ومستويات الخدمة لتوحي التفاوض على االتفاقات اإلطارية مع كبار موردي االتصاالت وبرامج تقنية املعلومات، واألجهزة والعتاد، والخدمات للفئات ذات األولوية

 ل الحصر:عبر جميع الجهات الحكومية )مبدأ "سعر واحد"( باستخدام منهجية املشتريات املعتمدة يجب أن يشمل هذا النشاط ما يلي، ولكن ليس على سبي

o تحديد القائمة املختصرة للموردين للتفاوض 

o بدء مشاركة املوردين  

o  اقات اإلطارية لتحقيق اهداف ومؤشرات هذا املشروعاملفاوضات مع املوردين وتوقيع االتف 

o  . التواصل مع أصحاب املصلحة املعنيين على سبيل املثال الفريق القانوني، والجهات الحكومية األخرى لتعريف النطاق 

 

 : دعم منصة السوق االلكتروني والحكومة3املرحلة  .3

  ملعلومات، ويجب أن يشمل هذا النشاط ما يلي:دعم برنامج يّسر لتطوير وإطالق وتفعيل منصة سوق تقنية ا 

o )تطوير متطلبات األعمال والتقنية ملنصة السوق )ومن ضمنها بناء كراسة العرض لطرح املشروع 

o إشراك الجهات الحكومية لتوليد الطلبات 

o إشراك املوردين لتوليد العروض 
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o  إعداد قائمة وتحديد شركاء تقنية املعلومات ودعوتهم وتقييمهم في كراسة بناء منصة سوق تقنية املعلومات 

o ادارة برنامج تطوير منصة سوق االتصاالت وتقنية املعلومات مع شركاء تقنية املعلومات املختارين 

o   ر منصة في الشرق االوسط تشغيل وتسويق منصة سوق مشتريات االتصاالت وتقنية املعلومات لتكون أكب 

 بادرة كفاءة تقنية املعلومات( توفير املدخالت ملشاريع األخرى في برنامج يّسر ذات االعتمادية )مثل تأسيس وتشغيل قطاع االستثمار الرقمي والحكومة والسياسات لدفع م

 العمليات، مصفوفة املسؤولية، السياسات، األدوات إلخ.لتطوير نموذج حكومة لنموذج الشراء املركزي لتقنية املعلومات للحكومة، بما في ذلك 

شتريات( بعد إكمال املرحلة األولى، وبالتوازي مع يجب أن يقوم املقاول االستشاري بتنفيذ ما يصل إلى خمس "موجات" من املرحلة الثانية )تفصيل وتفنيد وتحليل املشاريع والفرص وتنفيذ امل

دة هذا املشروع الشكل أدناه. في كل موجة، يتوقع برنامج يّسر التفاوض على اتفاقيات إطارية على االقل لفئتين من األولويات. املفاوضات تتواصل خالل م املرحلة الثالثة، يرجى الرجوع إلى

 لتحقيق املؤشرات واالهداف السنوية

 

 

 مخرجات المشروع

 :كالتالي فإن املخرجات تكون وحسب نطاق املشروع  بكفاءة لجميع الجهات الحكوميةنتجات االتصاالت وتقنية املعلومات ملشراء تطوير مجاالت اللوفقا 

  العالم مستوى  على املوحد الشراء ممارسات ألفضل  واملقارنات والتجاربتقرير املمارسات. 

  املعلومات لجميع الجهات الحكوميةاإلنفاق الحكومي على قطاع االتصاالت وتقنية  ي عنتفصيلتقرير. 

  سيتم مشاركتها. التيمع سياسة تصنيف املقاولين الجديدة  واملتوائمة العاملية املمارسات أفضل على املشترياتتقرير منهجية 

 خطة متكاملة لتنفيذ وتطبيق منهجية ملشتريات املعتمدة اعداد. 

 قاعدة بيانات مصنفة ومنظمة من خالل تحديد جميع فئات التقنية بناء. 

  املركزي  للشراء األولوية ذات الرئيسية التقنية لفئاتتقرير مفصل. 

 الحكومية القطاعات جميع مع للعمل مفصلة تنسيقية خطة. 

  املستخدم من لكل واالستشارات والتدريب والخدمات الفني والدعم والبرامج البرمجيات ورخص واالجهزة للعتاد األولوية ذات للفئات واملشتركة القياسية املواصفاتتقرير عن 

 .مراحل لخمس الحكومية واملؤسسات النهائي

  اإلطارية.الجهات الحكومية للفئات ذات األولوية لتوقيع االتفاقيات  معمفصلة  للتواصل وإدارة أصحاب املصلحة  تنسيقيةوضع خطة 

 املوردين املحتملين للفئات ذات األولوية للتفاوض على االتفاقات اإلطارية  لخمس مراحل قائمةتقرير ل. 

 املعلومات تقنية االتصاالت وخدمات وأجهزة برامج موردي كبار مع إطارية فاقياتات. 

Spend diagnostic 
and prioritization

Opportunity detailing and procurement 
execution of prioritized categories

Marketplace and governance support 

3

1 2 Wave 1
Wave 2

Wave 3
Wave 4

Wave 5
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 االتفاقيات هذه في اختيارها تم التي واملعايير الحالية االتفاقيات أنواع حصرتقرير ل. 

 األولوية ذو املحتملين املوردين مع االتفاق يسرع بما االتفاقيات لهذه املالي تحليل. 

 املعلومات وتقنية االتصاالت سوق  منصة تشغيل دعم الى التسليم الى والتوريد الفنية الكراسة بناء من كاملة إدارة . 

 وإقليميا محليا)  املوردين ودعوة الطلبات لتوليد الحكومية الجهات وإشراك للمنصة  السنوية والتشغيلية التسويقية الخطة السنوية بناء والتشغيلية التسويقية الخطة بناء 

 .العروض لتوليد( وعامليا

 مستمر بشكل األداء ومراقبة للبيانات التحليلية بالنظم املنصة دعمل وثيقة. 

 ذاتيا تشغيلها ثم ومن املنصة إلدارةاالستثمار الرقمي  القطاع ملوظفي وتنفيذها التدريبة الخطة تقرير. 

 ملشروع تشغيل قطاع االستثمار الرقمي الحكومةدخالت وثيقة مل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث: متطلبات التأهيل

 

  التأهيل العامة متطلبات

 املستندات املطلوبة

 املتطلبات م

 صورة من السجل التجاري ساري املفعول مع ختمها بختم املورد 1
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 صورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم املورد 2

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

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

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

  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

 ، 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

 خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(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( املشروعذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل  4

 ذكر خبرات الكادر اإلداري والفني التابع للمقاول )حسب النماذج املرفقة( 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 املنافسات 78الرجاء ذكر املشاريع التم سحبها، وإذا كان قد صدر بشأنها قرارات من اللجنة املشكلة بموجب املادة رقم )كانت اإلجابة )نعم( 

  ق كافة الوثائقواملشتريات الحكومية فترفق، وترف

 ☐   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

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 11
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 هم المشاريع الحاليةأنموذج 
 البيانات الوصف 

  اسم املشروع 1

   موقع املشروع 2

  املشروعمكونات  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

 

  



 

 

17 

 

 

 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

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


