اململكة العربية السعودية
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

دعوة عامة لتأهيل املتنافسين ملشروع تنفيذ قسائم التدريب املدفوعة
لألفراد
التاريخ2022/08/08 :

دعوة تأهيل املتنافسين –

ً
يسر وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية أن ترحب بمشاركتكم في برنامج تأهيل املتنافسين املسبق تمهيدا لدعوتكم لتقديم عروضكم لتزويد الوزارة
بخدمات مشروع (تنفيذ قسائم التدريب املدفوعة لألفراد ) ضمن أهداف ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية وفي إطار املنافسة العامة.
في حال رغبتكم باملشاركة في برنامج تأهيل املتنافسين واملشاركة في املناقصة 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 املوارد البشرية والتنمية االجتماعية قبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسبا.
التاريخ

االجراء
اإلعالن عن دعوة التأهيل

يوم االثنين تاريخ 2022 /08/08

آخر موعد إلرسال االستفسارات

يوم االحد تاريخ 2022 /08/14

آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

يوم االثنين تاريخ 2022 /08/ 22

تقييم ملفات تأهيل التنافسين

من تاريخ  2022 /08 /23وحتى تاريخ2022 / 08/ 28

نتائج التقييم واختيار املتنافسين

يوم االثنين تاريخ 2022 /08/29

التواصل واالستفسارات
الستقبال استفسارات املوردين يرجى التواصل مع ممثلي املشروع :األستاذ /عبد هللا االسمري
عبر البريد الكتروني التاليa.alasmari05@hrsd.gov.sa :
وعبر االتصال من خالل الرقم0505764040 :

لتسليم 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 توفير والتوقيع 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.
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إلرسال ملفات التأهيل يرجى التواصل مع (امين لجنة التأهيل)
عبر العنوان التاليm.alabdulsalam@hrsd.gov.sa :
األستاذ  /محمد العبدالسالم  ، 0500457111ترسل املتطلبات بالبريد االلكتروني

امللحقات املرفقة:
امللحق االول :ملحة عامة
امللحق الثاني :نبذه عامة عن الخدمة املطلوبة
امللحق الثالث :املتطلبات
مع الشكر والتقدير
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امللحق األول
ملحة عامة
نبذة عن رؤية اململكة 2030

5

نبذه عن برنامج التحول الوطني

6

نبذه عن وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

6

أهداف معاييرالتأهيل

7

إجراءات التأهيل

7
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ً
أوال :نبذة عن رؤية اململكة 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 .
.1

برنامج التحول الوطني

.2

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

.3

برنامج صندوق االستثمارات العامة

.4

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

.5

برنامج تطوير القطاع املالي

.6

برنامج تحسين نمط الحياة

.7

برنامج ريادة الشركات الوطنية

.8

برنامج الشراكات االستراتيجية

.9

برنامج اإلسكان

.10

برنامج التخصيص

.11

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية

.12

برنامج تحقيق التوازن املالي

ً
ثانيا 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
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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.
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.

ً
ثالثا :نبذة عن وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية
أنشئت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بموجب املرسوم امللكي الكريم الذي صدر في الشهر األخير من عام  1380هـ ،وذلك تحت اسم وزارة العمل
والشؤون االجتماعية ،وقامت الوزارة منذ نشأتها بتنمية املجتمعات املحلية واهتمت بلجان املجتمع ومجالس املحافظات واملراكز والهجر ورعاية الشباب واألسرة
والجمعيات التعاونية ،وحددت الوزارة أهدافها ،وجسدتها بأهداف ثالثة:
ً
أوال :رسم السياسة العامة للشؤون االجتماعية والعمالية في اململكة ضمن إطار مستوحى من القيم واملبادئ والنظم املرعية في اململكة العربية السعودية.
ً
ثانيا :تخطيط وتنفيذ املشروعات.
ً
ثالثا :اإلسهام في توجيه التطوير االجتماعي في اململكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي املواطنين ،وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في
إطار املحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.
وفي عام  1425هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )27القاض ي بفصل وزارة العمل والشؤون االجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى األولى وزارة العمل والثانية
وزارة الشؤون االجتماعية بحيث تتولى الوزارة األولى مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال ،في حين تتولى الوزارة الثانية النشاطات املتعلقة
بالشأن االجتماعي.
وفي ربيع اآلخر  1436هـ ،صدر أمر ملكي رقم (أ )133/بدمج وزارتي العمل والشؤون االجتماعية في وزارة واحدة باسم وزارة العمل والتنمية االجتماعية.
تضطلع وزارة العمل والتنمية االجتماعية بمسؤولية تنمية القطاع االجتماعي وتطويره من خالل مهماتها اإلشرافيه والتنظيمية والتنفيذية ،ويتسم ميثاق وزارة
العمل والتنمية االجتماعية بالشمولية حيث يغطى كافة أنحاء اململكة وهذه الخاصية يندر وجودها في كثير من القطاعات الحكومية كما أن األنشطة
والخدمات الرئيسية التي يقوم بها القطاع االجتماعي متعددة حيث تتجاوز ( )35نشاطا وبالتالي تفرض هذه التعددية على املسؤولين بالوزارة اللجوء إلى إدارة
معلوماتها بتقنيات حديثة تضمن جمع وتوحيد وتبادل البيانات بسهولة ويسر بين األجهزة املختلفة بالوزارة وفروعها .ويمكن تلخيص الخدمات التي تقوم بها
الوزارة في اآلتي : -


خدمات الضمان االجتماعي



خدمات رعاية وتأهيل املعاقين .



خدمات رعاية االيتام



خدمات رعاية االحداث واملسنين.



خدمات رعاية الفتيات وحاالت الحماية االجتماعية.
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خدمات التنمية االجتماعية.



خدمات الرعاية االيوائية.



خدمات الرعاية الصحية للمسنين واملعاقين واملقيمين في دور االيواء

وتضطلع الوزارة في سوق العمل بكثير من املسؤوليات التي تختص بشكل رئيس القطاع الخاص واالستقدام للعمالة املنزلية ومنها:


دراسات سياسات سوق العمل وتحليلها



دراسات وسياسات التوطين للقطاع الخاص



متابعة االمثتال بأنظمة العمل



متابعة امتثال املنشآت لنظام حماية األجور



التواصل الخارجي مع الجهات ذات العالقة في مجال املوارد البشرية والتنمية االجتماعية



توفير قاعدة متكاملة من الخدمات ألصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص



تطوير ومتابعة متطلبات استقدام العمالة للقطاع الخاص



تطوير ومتابعة متطلبات استقدام العمالة املنزلية



تحسين آليات التسوية الودية



وغير ذلك من الخدمات األخرى

ً
رابعا :أهدف معايير التأهيل
تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات الالزمة للموردين لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهم ملشروع ( ،).....اخذين باالعتبار جميع
متطلبات تنفيذ املشروع .حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات والواجب إتباعها في تقديم املستندات لتقييم املتقدمين على مرحلة

تأهل املتنافسين لهذا املشروع.

ً
خامسا :إجراءات التأهيل
-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 لجنة التأهيل بالوزارة باستالم ملف تأهيل املنشأة وتدقيق الوثائق والنماذج والتأكد من مطابقة الشروط واكتمال املستندات املطلوبة.
-3تقوم لجنة التأهيل بالوزارة بالتحقق من املعلومات املقدمة من قبل املوردين :يمكن التحقق بأحد أو جميع الطرق التالية:
 زيارات ميدانية ملشاريع سابقة . مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة زيارات ميدانية ملكاتب املوردين7|Page

 مقابالت شخصية او مكاملات مع املوردين أي وسيلة نظامية أخرى تراها لجنة التأهيل بالوزارة مناسبة-4تقوم لجنة التأهيل بالوزارة بدراسة ملف املنشأة ً
بناء على معايير التأهيل املعتمدة وإعداد تقرير بذلك وتوثيق املخرجات في محضر رسمي يوقع من قبل
جميع األعضاء.
 -5تقوم لجنة التأهيل بالوزارة بنشر نتائج تقييم العروض التأهيلية عبر املوقع االلكتروني من ضمن قنوات التبليغ األخرى.
 -6تقوم لجنة التأهيل بالوزارة بتزويد جميع املوردين بنتيجة تقييم العروض التأهيلية وأسباب استبعادهم من الدخول في املنافسة على املشروع.
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امللحق الثاني
نبذة عامة عن املشروع (الخدمة املطلوبة)
نظرة عامة عن املشروع

9

أهداف املشروع

9

مدة تنفيذ املشروع والجدول الزمني لتنفيذ األعمال

10

نطاق عمل املشروع

10
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ً
أوال :نظرة عامة عن املشروع
هدف المبادرة إلى اصدار قسـائم الكترونية للتدريـب تركـز عـلى المهـارات الـتي تتوافـق مـع احتياجـات ومتطلبـات سـوق العمـل ،ويتـم التدريـب
عـن طريـق مجموعـة مختـارة مـن مزودي التدريـب مـن القطاعـين الحكومـي والخـاص ،وذلك من خالل تقديم برنامج تدريبي يقلل الفجوة في
ويزود المتدربين بالقدرات الكافية لمواجهة تحديات سوق العمل
التعلم مدى الحياة
ّ

ً
ثانيا :اهداف املشروع



تدريب وتأهيل عدد ( )160ألف موظف على أحد البرامج المعتمدة في القطاعات ذات األولية
إنشاء وحدة إدارة برنامج قسائم التدريب المدفوعة والتشغيل األولي للوحدة ونقل المعرفة لموظفي الوزارة

ً
ثالثا :مدة تنفيذ املشروع والجدول الزمني لتنفيذ األعمال


 36شهر تبدا من تاريخ اشعار البدء باألعمال

ً
رابعا :نطاق عمل املشروع








إنشاء برنامج قسائم التدريب لمساعدة األفراد على مواكبة مستجدات الوظائف وتعلم مهارات جديدة تمكنهم من االرتقاء بأدائهم إلى مستويات
أفضل في وظائفهم الحالية أو من الحصول على فرص وظيفية أفضل .كما سيؤدي البرنامج دور «المنسّق ( »)orchestratorللمواءمة بين
المزودة بالمهارات ،وتستهدف الوظائف ذات المستوى المنخفض والمتوسط.
العرض والطلب على القوى العاملة
ّ
حجم البرنامج :يتمثل الهدف الكلي لبرنامج قسائم التدريب في الوصول إلى  160ألف مستفيد تقريبا ً حتى عام  2025في القطاعات الرئيسية
باإلضافة إلى تنمية مهارات األعمال الفنية والتخصصية.
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امللحق الثالث
متطلبات التأهيل
متطلبات التأهيل العامة

12

متطلبات التأهيل الفنية

12

متطلبات التأهيل املالية

13

11 | P a g e

ً
أوال :متطلبات التأهيل العامة
املتطلبات

م
1

صورة من السجل التجاري ساري املفعول مع ختمها بختم املورد

2

شهادة تصنيف

3

صورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم املورد

4

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

5

صورة من شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول مع ختمها بختم املورد
ً ً
صورة رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا وفقا لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول

7

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

6

8
9

هل خضعت إلجراءات سحب العمل خالل الخمس السنوات املاضية

نعم

ال

اذا كانت اإلجابة بنعم الرجاء ذكر املشاريع التي

تم سحبها وإذا كان قد صدر بشأنها قرارات من اللجنة املشكلة بموجب املادة ( )78من نظام املنافسات واملشتريات الحكومية (ارفاق القرارات)
مطابقة السجل التجاري مع نطاق املشروع

ً
ثانيا :متطلبات التأهيل الفنية
املتطلبات

م

 .1ذكر معلومات الشركة/املؤسسة (حسب النموذج املرفق)
 .2أن يكون للشركة خبرة في مجال ذات عالقة ال تقل عن خمس سنوات ،وارفاق الوثائق الداعمة لذلك .وسابق اعمال في اململكة.
حقيبة عمل () company Profileلجميع الخدمات واملشاريع السابقة للمنشأة تشمل على:
 -1الهيكل التنظيمي للشركة وبروفايل املنشأة.
 -2 .3ذكرماال يقل عن ( )3مشاريع التي تم تنفيذها خالل الخمس سنوات املاضية ذات عالقة للمشروع (حسب النموذج املرفق)
 -3ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع (حسب النموذج املرفق)
 -4خبرات الجهاز اإلداري والفني التابع للشركة/املؤسسة (حسب النموذج املرفق) مع ارفاق السير الذاتية لهم
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ً
ثالثا :متطلبات التأهيل املالية
تتكون املتطلبات املالية من العناصر املوضحة في الجدول أدناه:
م

املتطلبات

1

القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في السنة األخيرة
ً
إذا كان الجواب (ال) الرجاء توضيح من أين سيتم تمويل املشروع
ال
هل سيتم تمويل املشروع ذاتيا نعم
ملحوظة :في حال االجابة بنعم فسوف يلتزم املقاول عند ترسية العطاء بتقديم الضمانات البنكية دون تأخير

2

3

إذا كانت اإلجابة ب ـ (ال) الرجاء تزويد معلومات املمول (قد يتم التواصل معه)
اسم البنك /املمول....................................................................................................................................................... :
الرصيد املتاح............................................................ .................................................................................................. :
العنوان...................................................................................................................................................................... :
الهاتف/جوال................................................... .......................................................................................................... :
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النماذج املرفقة
أوراق الشركة الرسمية كما هو موضح في املتطلبات العامة

12

القوائم املالية آخرسنة

13

معلومات الشركة/املؤسسة  +امللف التعريفي للمنظومة  +الهيكل التنظيمي

16

اهم املشاريع التي تم تنفيذها خالل الخمس سنوات املاضية ذات عالقة للمشروع

17

اهم املشاريع الحالية

19

نموذج الخبرات  -الكادراإلداري

21

نموذج الخبرات  -الكادرالفني

22
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معلومات املتقدم
املتقدم لتأهيل املتنافسين

(شركة  /مؤسسة)

رأس مال الشركة /
املؤسسة

رقم السجل التجاري

تاريخه

اسم الشخص
املسؤول
العنوان

منصبه

املدينة

شارع

ص.ب
هاتف:
بريد الكتروني:
سنة التأسيس:
ملكية الشركة
الجنسية

الرمزالبريدي
فاكس
املوقع اإللكتروني

معلومات ممثل الشركة
االسم
املسمى الوظيفي
املتنقل
الهاتف
البريد اإللكتروني

الهيكل التنظيمي و بروفايل املنشأة
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نسبة امللكية

املالك /الشركاء

الثابت

اهم املشاريع التي تم تنفيذها خالل الخمس سنوات املاضية (ذات عالقة)
الوصف
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6
7

مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام للتواصل مع املسؤول عن
املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن
املشروع

8
9
10
11

الوصف
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6
7
8

مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام للتواصل مع املسؤول عن
املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن
املشروع

9
10
11
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املشروع األول

املشروع الثاني

الوصف
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6
7

مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام للتواصل مع املسؤول عن
املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن
املشروع

8
9
10
11
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املشروع الثالث

اهم املشاريع الحالية
الوصف
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام للتواصل مع املسؤول عن
املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن
املشروع

7
8
9
10
11

الوصف
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام للتواصل مع املسؤول عن
املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن
املشروع

7
8
9
10
11
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املشروع األول

املشروع الثاني

الوصف
1

اسم املشروع

2

موقع املشروع

3

مكونات املشروع

4

الجهة املالكة للمشروع

5

قيمة العقد

6

مدة العقد
تاريخ البداية
تاريخ االنتهاء
اسم املسؤول عن املشروع
أرقام للتواصل مع املسؤول عن
املشروع
بريد إلكتروني املسؤول عن
املشروع

7
8
9
10
11
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املشروع الثالث

نموذج الخبرات  -الكادر اإلداري
الرقم

االسم

الوظيفة

ملحوظة  :ارفاق السيرة الذاتية للكادراإلداري
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الجنسية

التخصص /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

نموذج الخبرات  -الكادر الفني
الرقم

االسم

ملحوظة :ارفاق السيرة الذاتية للكادرالفني

21 | P a g e

الوظيفة

الجنسية

التخصص /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

