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(تنبيهات هامة)

على كل متقدم بطلب التأهيل أن يتأكد من صحة رقم صندوق البريد والبريد االلكتروني ورقم الجوال الذي يقوم
بتدوينه في نموذج التأهيل بحيث يكون صندوق البريد باسم المتقدم ،وفي حال تم إرسال خطاب من وزارة الشؤون
البلدية والقروية واإلسكان للمتقدم على صندوقه البريدي وتمت إعادته من البريد ألي سبب مثل (عدم صحة رقم
الصندوق أو لعدم استالمه أو لكونه ال يخصه ...إلخ) فإن المتقدم يتحمل المسؤولية في حال عدم تأهيله.
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القسم األول :تعريفات
 .1تعريفات عامة
التعريف

المصطلح
الجهة الحكومية  /الوزارة
المفردات والجمع
نموذج
المشروع
مراكز ومعاهد تدريب وتأهيل
المراقبين في األمانات
والبلديات

وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحا ً أيضا إذا تطلب سياق النص
ذلك.
نموذج التأهيل للتقدم للمشروع بين جهات متخصصة لتقديم خدمات رفع قدرات المراقبين في األمانات والبلديات.
برنامج رفع قدرات المراقبين في األمانات والبلديات.
منشآت تعليمية تقدم نشاط يهت ّم بنقل المعرفة والمعلومات الى المتدربين؛ بهدف تطوير األداء للمستفيدين والحاضرين
للدورات التدريبية ورفع قدراتهم ،وتكون معتمده لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الخدمات

تعني كل الخدمات التي يجب القيام بها أو تنفيذها من قبل المتعاقد حسب نطاق العمل في المشروع.

المدربين

ّ
يوظف معارفه ومعلوماته وقدراته ومهاراته في نقل خبرته المهنية واألكاديمية
شخص مؤهل علميا وعمليا ومهنيا الذي
من خالل عملية تدريب منظمة لفئات مهنية معينة

المشرفين

من يقوم بأعمال االشراف البسيطة ومتابعة المالحظات.

 .2تعريف عن التأهيل

يهدف هذا النموذج لتأهيل عدد من مراكزز ومعاهزد التزدريب الحكوميزة و الخاصزة للعمزل كجهزات معتمزدة مزن الزوزارة لتقزديم
خدمات التدريب والتأهيل وذلك لرفع قدرات المراقبين في األمانات والبلديات.
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القسم الثاني :مقدمة
 .1مقدمة النموذج

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بتأهيل واعتماد مراكز ومعاهد التدريب التزي تنطبزق عليهزا الشزروط لتقزديم
خدمززة التززدريب ورفززع قززدرات المززراقبين الميززدانيين فززي األمانززات والبلززديات وتقززديم الززدعم لهززم لتطززوير مهززاراتهم العمليززة
والحصول على شهادة معتمدة في حال النجاح والتخرج مزن البرنزامج ،حسزب معزايير محزددة وذلزك مزن خزالل بزرامج تقزدمها
وتنفذها مراكز ومعاهد التدريب.
وتهيززب الززوزارة بززالمراكز ومعاهززد التززدريب القززراءة المتأنيززة والدقيقززة للنمززوذج للتعززرف علززى الشززروط العامززة والخاصززة،
والتزامزاتهم ،بمزا يمكنزه مزن تقزديم طلززب تأهيزل مزدروس يتزيح لزه الفزوز بهززذه الفرصزة واالسزتفادة منهزا بشزكل سزليم وفززي ذات
الوقت يحقق أهداف الوزارة من المشروع.
 .2أهلية مقدمي العروض
يحق للجامعات الحكومية ومراكز ومعاهد التدريب التقدم للتأهيل .يستثنى من ذلك الممنوعين من التعامل نظاما أو بحكم قضزائي حتزى
تنتهي مدة المنع من التعامل ،ويحق للوزارة اسزتبعاد المتقزدمين الزذين علزيهم مسزتحقات متزأخرة ،أو كزانوا ممزن يتزأخرون فزي سزداد أيزة
مستحقات أو مديونيات للدولة عن مواعيدها بعد رفع تقرير بذلك لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بطلب الموافقزة علزى
استبعادها.
فيما يلي





بعض االشتراطات الخاصة لألهلية:
الجامعات الحكومية الحاصلة على االعتماد المؤسسي غير المشروط.
وجود رخصة اعتماد من المركز الوطني للتعليم اإللكتروني.
مراكز ومعاهد التدريب والتأهيل المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ال يجوز المشاركة في المنافسة لألشخاص المشار إليهم فيما يلي:

.1

موظفو الدولة.

.2

من تقضي األنظمة بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك
نظاماً ،وذلك حتى تنتهي مدة المنع.

.3

المفلسون أو المتعثرون وفقا ً ألحكام نظام اإلفالس ،أو من ثبت إعسارهم ،أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية.

.4

الشركات التي جرى حلها أو تصفيتها.

.5

من لم يبلغ من العمر (ثمانية عشر) عاما ً.

.6

ناقصو األهلية.

 .3السجالت والتراخيص النظامية
يجب أن تتوفر لدى المتقدمين بطلب التأهيل ومتعاقديهم من الباطن ،من غير الجامعات الحكومية الوثائق التالية وأن تكون هذه الوثائق
سارية المفعول:
أ  -السجل التجاري ،أو التراخيص النظامية في مجال األعمال المتقدم لها متى كان التأهيل غير ملزم نظاما ً بالقيد في السجل
التجاري.
ً
ً
ب -شهادة سداد الزكاة أو الضريبة ،أو كليهما متى كان طالب التأهيل ملزما نظاما بسداد الزكاة والضريبة.
ج -شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.
د  -شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية ،متى كان طالب التأهيل ملزما ً نظاما ً باالنتساب إلى الغرفة.
ه -رخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للمعاهد او مراكز التدريب التجاري.
و -شهادة سعودة.
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 .4الحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات ذات العالقة

يلتزم المتقدم بالحصول على الموافقات والتراخيص من الجهات األخرى ذات العالقة لتقديم الخدمات المطلوبة في هذه
النموذج وتقع مسؤولية الحصول على ما تم التقدم عليه على المتقدم وحده.
 .5حق الوزارة في الرقابة على التنفيذ

للوزارة الحق الكامل في الرقابة على أعمال وتقارير التحقق الخاصة ببرنامج رفزع قزدرات المزراقبين فزي األمانزات والبلزديات
بجميززع مراحلهززا للتأكززد مززن االشززتراطات والمواصززفات والتزززام مراكززز ومعاهززد التززدريب بالتنفيززذ .كمززا تلتزززم مراكززز ومعاهززد
التززدريب بتلبيززة متطلبززات الززوزارة فيمززا يتعلززق بتحديززد المخالفززات لالشززتراطات طبقززا لمززا يجززده مخالفززا للشززروط والمواصززفات
والقرارات الوزارية ذات الصلة .وتلتزم مراكز ومعاهد التدريب بعد االنتهزاء مزن األعمزال والتقزارير الدوريزة أو حزال وجزود
مخالفات جسيمة بإشعار الوزارة ،ليقوم منسوبي الوزارة بالمعاينة واتخاذ الالزم ،وعمل محضر يبين الموقف.
 .6ممثل الجهة الحكومية
يتم التواصل مع ممثل الجهة الحكومية المذكور أدناه في حال تعذر استخدام البوابة اإللكترونية.
معلومات االتصال بممثل الجهة الحكومية
االسم

خالد بن نائل سليمان كردي

الوظيفة

مدير اإلدارة العامة لالمتثال

الهاتف

0505323721

الفاكس

-

البريد اإللكتروني

kkordi@momrah.gov.sa

 .7مكان التسليم


يتم تسليم طلبات التأهيل إلى

اإلدارة العامة لالمتثال
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القسم الثالث :نموذج العرض
 .1تأكيد المشاركة بطلب التأهيل
على مراكز ومعاهد التدريب دراسة بنود نموذج التأهيل الزواردة دراسزة وافيزة ودقيقزة واإلعزداد لمزا تقضزي بزه الشزروط والمواصزفات
وعدم االلتزام بذلك يعطي الحق ً للوزارة في استبعاد المتقدم للتأهيل.
على مراكز ومعاهزد التزدريب وقبزل تقزديم نمزوذج التأهيزل الخزاص بزه أن يقزوم بمعاينزة الشزروط والبنزود والواجبزات معاينزة تامزة نافيزه
للجهالة ،وأن يتعرف تعرفا تاما على األوضاع السائدة وخدمات التحقق والرقابة المطلوبزة منزه .وتعتبزر مراكزز ومعاهزد التزدريب قزد
استوفت هذا الشرط بمجرد تقدمهم للتأهيل ،بحيث ال يحق لهم االدعاء أو االحتجاج بأية جهالة.
على المتنافسين الراغبين في المشاركة في هذه المنافسة إخطار الجهة الحكومية لتأكيد عدم وجود أي تعارض في المصالح ونيتهم
بتسليم العرض في المواعيد المحددة.
 .2لغة العرض
اللغزة العربيززة هززي اللغزة الرسززمية فززي المملكزة العربيززة السززعودية فعلزى مقززدم طلززب التأهيزل االلتزززام بالتعامززل بهزا فززي جميززع المكاتبززات
المتعلقة بهذا الم شروع ،بما في ذلك نموذج التأهيل وجميع مرفقاته وبياناته .وفي حال التقدم بمستند بزأي لغزة أخزرى يزتم ترجمتزه الزى
اللغة العربية عن طريق مقدم طلب التأهيل من خالل مكتزب ترجمزة معتمزد ،ويعتبزر الزنص العربزي هزو المعمزول بزه فزي حالزة حزدوث
التباس أو اختالف في المضمون.
 .3العملة المعتمدة
تعتبر العملة السعودية (اللاير السعودي) العملة المعتمدة بكافة التعامالت المتعلقة بالمشروع ما لم ينص في الشروط الخاصة على
عملة أخرى.
 .4صالحية عروض التأهيل
يجب أن تكون مدة سريان عروض التأهيل في هذا المشروع ( )90تسعين يو ًما من التاريخ المحدد لفتح العروض.
 .5تكلفة إعداد عروض التأهيل
على مراكز ومعاهد التدريب استيفاء نموذج التأهيل المرفق بالدقة الالزمة ،وذلك طباعة أ و كتابة بالمراد وااللتزام التام بما تقضي به
البنود الواردة بنموذج الشروط والمواصفات وملحقاتها  .كما يجب ترقيم صفحات التأهيل ومرفقاتها والتوقيع عليها من المالك نفسه،
أو الشخص المفوض من قبله ،وإذا قدم التأهيل من قبل شخص مفوض يجب إرفاق أصل التفويض مصدقا من الغرفة التجارية ،أو
مصحوبا بوكالة شرعية .
يتحمل طالبي التأهيل جميع التكاليف المرتبطة بطلب التأهيل  ،وال تتحمل الجهة الحكومية أي مسؤولية لتغطية تكاليف طالبي التأهيل
في إعداد العروض ،والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها طالبي التأهيل للقيام بالعناية الواجبة ،والتكاليف المتعلقة بتقديم أي
معلومات إضافية للجهة ،باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة بأي مفا وضات مع الجهة الحكومية .كما يجب على طالبي التأهيل تزويد
الجهة الحكومية بأي توضيحات مطلوبة طوال مدة المشروع ،دون إلزام الجهة الحكومية بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك.
 .6اإلخطارات والمراسالت
عن طريق البريد اإللكتروني المخصص ( )InspectionUnit@momrah.gov.sa
 .7ضمان المعلومات
يلتزم مقدم التأهيل باتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمشروع ليتسنى له تقديم عرضا ً متوافقا ً مع
جميع الشروط والمواصفات المطلوبة مع األخذ باالعتبار جميع األحكام التعاقدية ،كما يجب على جميع طالبي التأهيل اإللمام بجميع
األنظمة والقرارات ذات العالقة بنطاق عمل المشروع ومراعاة ذلك عند تحديد األسعار.

رقم الصفحة
 8من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن
 .8األسئلة واالستفسارات
يمكن لطالبي التأهيل في حال وجود أي استفسارات عن المشروع ،أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البريد االلكتروني
 )InspectionUnit@momrah.gov.saخالل ( )10عشرة أيام من تاريخ استالم النموذج .وتلتزم وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان بالرد على استفسارات طالبي التأهيل عن طريق البريد االلكتروني خالل مدة ال تتجاوز ( )7سبعة أيام من ذلك
التاريخ ،وفي حال تعذر ذلك فعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الرد عن طريق البريد الرسمي .وعلى وزارة الشؤون
البلدية والقروية واإلسكان جمع كافة االستفسارات المقدمة من طالبي التأهيل واإلجابة عليها .وتنظيم ورشة عمل لمناقشة كافة
االستفسارات المقدمة واإلجابة عليها إن دعت الحاجة.
 .9حصول طالبي التأهيل على كافة المعلومات الضرورية
على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الخدمات أن يتحرى قبل تقديم عرضه ،عن طبيعة الخدمات المتقدم لها ،والظروف المصاحبة
للتنفيذ ،ومعرفة بياناتها وتفصيالتها على وجه الدقة ،وما يمكن أن يؤثر في عرضه ومخاطر التزاماته ،وعليه بشكل عام أن يسعى
للحصول على كافة المعلومات الضرورية والالزمة لتنفيذ عطائه.
 .10وثائق نموذج التأهيل المطلوبة من غير الجامعات الحكومية
هل تم إرفاق
المستند؟

م

المستنــــــــــــد

1
2

صورة سارية المفعول من السجل التجاري
إثبات أن المسؤول عن مركز أو معهد التدريب أو وكيلها (مع تقديم توكيل رسمي
موثق) الذي وقع على طلب التأهيل لديه الصالحية للتوقيع
صورة رخصة االستثمار األجنبي إذا كان المستثمر غير سعودي
صور شهادات الخبرة الخاصة أو العامة
صورة من شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول
صورة من شهادة االشتراك بالغرفة التجارية سارية المفعول
صورة من الشهادة الصادرة من مكتب التأمينات االجتماعية
صورة من إثبات العنوان الوطني
رخصة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمراكز أو معاهد التدريب
إقرار مقدم الطلب (ملحق )1
نموذج العرض الملحق (ملحق )2
نموذج تقديم الطلب (ملحق )3

3
4
5
6
7
8
10
12
13
14

هل المستند
مختوم

 .11العروض البديلة
العروض البديلة غير مقبولة في هذه النموذج.

رقم الصفحة
 9من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

القسم الرابع :األحكام الخاصة
 .1فريق العمل
أوالً :الشروط الخاصة بفريق العمل
ً
أ .يجب على المتعاقد أن يتخذ الترتيبات الخاصة الستخدام الموظفين ومعاملتهم -مواطنين كانوا أو أجانب-وفقا ألحكام نظام
العمل ونظام التأمينات االجتماعية واألنظمة األخرى ذات العالقة.
ب .يجب على المتعاقد االلتزام بدفع أتعاب الموظفين.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.

يجب على المتعاقد في جميع األوقات ا تخاذ جميع االحتياطات الالزمة للحفاظ على صحة موظفيه وسالمتهم ،وتكون له
سلطة إصدار التعليمات واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الحوادث .ويجب على المتعاقد إرسال تفاصيل أي حادث إلى
ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في أقرب وقت ممكن بعد وقوعه.
يجب على المتعاقد توفير فريق تدريب حاصلين على درجة البكالوريوس كحد أدنى للمؤهل المطلوب وخبرة ال تقل عن 3
سنوات في ،وللجهة الحق في جميع األحوال أن تطلب –كتابة– من المتعاقد استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه ،وأن
يستعين بشخص آخر بدالً منه خالل ( )15خمسة عشر يوما ً من تاريخ إبالغه.
يجب على المتعاقد تزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان بسجالت مفصلة لفريق عمله مصنفين حسب المهارات.
يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع أعضاء فريق العمل على كفالته أو كفالة المتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا
العقد .ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لهم معتمد من الجهة الحكومية.
يلتزم المتعاقد باستخراج اإلقامات الالزمة للموظفين حسب اإلجراءات النظامية وفقا ً لألنظمة المعمول بها في المملكة.
يلتزم المتعاقد بتخصيص موظفات للعمل في األقسام النسائية أو المواقع التي تتطلب ذلك.
توفير طاقم من المدربين من الكوادر البشرية المؤهلة بحسب الشروط المذكورة في الكراسة

 .2نطاق العمل المطلوب

يتكون نطاق العمل من العناصر التالية:
 تحصل مراكز ومعاهد التدريب املؤهلة على موافقة الوزارة من خالل توقيع اتفاقية تفاهم وثم يتم تلقي طلبات التسجيل
على هذه الخدمة
ً
إلكترونيا من خالل بوابة إلكترونية تابعة للجهة
 استقبال طلبات املتدربين املرشحين من المانات والبلديات ومعالجتها
طالبة التأهيل.
 وضع خطة تنفيذ البرامج التدريبية للمسارات التي تحددها الوزارة مع الخطط الزمنية لكل مسار تطوير خطة تنفيذية
للبرامج التدريبية لكل مسار رقابي (الجدول  )1املذكورة في الكراسة وباالتفاق مع فريق عمل املشروع في الوزارة.
 تحديد املقابل املالي للدورات حسب عدد املتدربين وطريقة التدريب من خالل جدول للتسعير يتم تقديمه في العرض
 تحديد وتوفير مكان للتدريب يتناسب مع الحقيبة التدريبية املقدمة بحيث تكون القدرة االستيعابية للدورة الواحدة 25
متدرب.
 إعداد الحقائب التدريبية لكل مسار من مسارات الرقابة بأسعار رمزية ليتمكن املراقب من التسجيل ،وتقديمها لالعتماد
من اإلدارة العامة لالمتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
 توفير جميع الدوات والوسائل التعليمية املمكنة لعمل الدورات بكفاءة وفعالية.
 تقديم التدريب عن بعد من خالل نظام إلكتروني متخصص بالتعليم عن بعد.
 تطوير معايير محددة الجتياز اختبارات تقييم املستوى للمتدربين.
رقم الصفحة
 10من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

 منح شهادات االجتياز للمتدربين وتوثيقها من خالل تقنية البلوك تشين تابعة للجهة طالبة التأهيل.
 توفير لوحة بيانات ملتابعة أداء البرنامج التدريبية وتحليلها
 تطوير نماذج وقوالب تقارير متابعة الداء وحضور املتدربين واعتمادها من اإلدارة العامة لالمتثال.
 عمل تقارير دورية وختامية شاملة عن حالة البرامج التدريبية ورفعها الى المانات والبلديات املعنية وترسل نسخة لالطالع
الى اإلدارة العامة لالمتثال.
 على املعهد أو مركز التدريب تنفيذ بنود نطاق العمل وفي حال اإلخالل بأحد البنود يحق للوزارة إلغاء االتفاقية واالعتماد.

رقم الصفحة
 11من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

معايير التنافس بين المراكز طالبة التأهيل:
م

1

الشرط

جودة الحقيبة التدريبية

2

كفاءات فريق العمل من المدربين

3

التغطية الجغرافية

4

خبرة المنشأة

5

عدد فريق العمل

6

درجة نطاقات لدى وزارة الموارد
البشرية والتنمية االجتماعية

النقاط

الوثائق المطلوبة والداعمة

 5نقاط على جودة الحقيبة التدريبية من حيث دقة
المعلومات ،وجود مراجع موثقة للمعلومات ،التنوع
واالبتكار ،عدم وجود أخطاء ،ويتم خصم نقطة لكل عنصر
من هذه العناصر إن وجدت .تجدون أدناه الجدول 1
والجدول  2متضمنة البيانات المطلوبة للمسارات الرقابية

الحقيبة التدريبية

السير الذاتية وشهادة
التأمينات

نقطة لكل مدرب معتمد
 5نقاط في المدن الرئيسية (الرياض  /جدة  /مكة
المكرمة  /المدينة المنورة  /الدمام)
نقطة واحدة لكل مدينة أخرى أو محافظة أخرى

نقطة لكل  5سنوات خبرة بحد أقصى  5نقاط .بحيث أن
األفضلية للمراكز والمعاهد التي سبق لها أن قدمت دورات
في الرقابة البلدية

رخصة البلدية لكل مكتب
في كل مدينة
سابقة األعمال

نقطة واحدة إذا كان المدربين من السعوديين

شهادة من التأمينات توضح
الدوام الكامل او الجزئي

 10نقاط :بالتيني
 8نقاط :أخضر مرتفع
 6نقاط :أخضر متوسط
 4نقاط :أخضر منخفض
 4نقاط :أصفر

شهادة السعودة من وزارة
الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

المجموع

رقم الصفحة
 12من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

جدول :1

توزيع الدورات على المسارات الرقابية:

م

الدورات

الرقابة
التجارية

رقابة
المباني

الحفريات

التشوه
البصري

النظافة

الرقابة
البيئية

تحصيل
اإليرادات

الرقابة
الشمولية

التعديات

1

استراتيجيات التخطيط المهني

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

االبتكار في بيئة العمل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

3

مبادئ الجودة

*

*

*

4

اللغة اإلنجليزية

*

*

5

مقدمة بالحاسب اآللي

*

*
*

6

إدارة الوقت و األولويات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

7

مهارات التواصل الفعال

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

مهارات حل المشكالت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9

إدارة الضغوط في بيئة العمل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

10

األنظمة و اللوائح حسب المسار
رقابي

*

*

*

*

*

*

*

*

*

11

سلوكيات واخالق العمل

*

*

*

*

*

*

*

*

*

12

مقدمة في نظام سالمة األغذية ايزو
22000

*

13

مفاهيم ومبادئ الرقابة الصحية
على المنشآت الغذائية والصحة
العامة

*

14

اساسيات سالمة الغذاء

*

15

مبادئ السالمة وأدوات الوقاية

*

*

*

*

*

*

*

*

*

16

السالمة و الصحة المهنية

*

*

*

*

*

*

*

*

*

17

مبادئ في المساحة

*

*

18

تقييم المخاطر

*

*

19

المحاسبة و الضرائب

رقم الصفحة
 13من 20

*

*
*

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

الدورات

عدد الساعات

عدد األيام

1

استراتيجيات التخطيط المهني

12

3

2

االبتكار في بيئة العمل

8

2

3

مبادئ الجودة

6

2

4

اللغة اإلنجليزية

64

32

مقدمة بالحاسب اآللي

12

3

إدارة الوقت واألولويات

8

2

مهارات التواصل الفعال

8

2

8

مهارات حل المشكالت

8

2

9

إدارة الضغوط في بيئة العمل

8

2

10

األنظمة واللوائح حسب المسار رقابي

8

2

11

سلوكيات واخالق العمل

8

2

12

مقدمة في نظام سالمة األغذية ايزو 22000

8

2

13

مفاهيم ومبادئ الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والصحة
العامة

8

2

14

اساسيات سالمة الغذاء

8

2

مبادئ السالمة وأدوات الوقاية

8

2

السالمة والصحة المهنية

8

2

مبادئ في المساحة

8

2

18

تقييم المخاطر

8

2

19

المحاسبة والضرائب

8

2

6
7

15
16
17

المهارات المهنية

5

المهارات األساسية

م

القسم

جدول : 2

تسعيرة الدورات التدريبية المطلوبة لرفع قدرات مراقبي القطاع البلدي:
السعر
أون الين

السعر
حضوري

المجموع

رقم الصفحة
 14من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

القسم الخامس :منهجية التدريب
يجب أن تتوفر لدى المتقدمين منهجية ونموذج مبتكر إلدارة تدريب المراقبين مبني على ممارسات وأدوات إدارة االبتكار والمعرفة في
المنظمات يدعم توثيق ونقل المعرفة بين المراقبين وتعزيز ثقافة وممارسات االبتكار المؤسسي في الوزارة.
على أن يشمل ويغطي النموذج مراحل عمليات التدريب األساسية التالية:
 .1تحليل االحتياجات التدريبية.
 .2تصميم البرامج التدريبية.
 .3بناء الحقائب التدريبية.
 .4تنفيذ الدورات التدريبية
 .5تقييم أثر التدريب.

رقم الصفحة
 15من 20

تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

القسم السادس :األحكام العامة
 .1المساواة والشفافية
على وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان إ طالع كافة طالبي التأهيل على المعلومات ذات العالقة بنطاق العمل في المشروع بما
ت
يمكنهم من تقييم الخدمات ،وتقديم اإليضاحات والبيانات الالزمة عن الخدمات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم طلبات التأهيل بوق ٍ
كافٍ وتلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان عدم التمييز بين طالبي التأهيل في أي مما سبق .كما سيتم إخطار كافة
المتقدمين بطلب التأهيل بأي تغيرات تطرأ عبر البوابة اإللكترونية أو إذا تعذر ذلك فمن خالل البريد الرسمي أو البريد اإللكتروني.
 .2تعارض المصالح
يلتزم طالبي التأهيل والعاملون لديهم والشركات التابعة لهم ومقاولي هم من الباطن ،وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ
وتأمين الخدمات المتضمنة في نطاق هذه المشروع ،بإبالغ وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان واإلفصاح كتابة عن أي حالة
تعارض في المصالح أو أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطا ً بأنشطة وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان التي يقوم بالتحقق من مطابقتها لالشتراطات ،وذلك وفقا ً لالئحة تنظيم تعارض المصالح.
 .3السلوكيات واألخالقيات
يحظر على طالبي التأهيل والعاملين لديهم والشركات التابعة لهم ومقاوليهم من الباطن ،وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة
بتنفيذ وتأمين الخدمات التي يتضمنها هذا المشروع ،مخالفة قواعد السلوك المهني وقواعد أخالقيات المهنة وغيرها من القواعد
التي نصت عليها األنظمة المعمول بها أو المفروضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات عالقة وفي كل
األحوال يلتزم بعدم الحصول أو محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سوا ًء
مادية أو معنوية للحصول على معاملة تفضيلية من موظفي الجهة الحكومية في كافة مراحل التنفيذ أو أي عقد ينتج عنها.
 .4السرية وإفشاء المعلومات
يلتزم طالبو التأهيل بعدم إفشاء أي بيانات أو وثائق أو معلومات سوا ًء كانت تحريرية أو شفهية أو استغاللها أو اإلفصاح عنها.
ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه في العرض من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان  ،كما ال يجوز لطالبي التأهيل نشر أي معلومة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة
كتابية مسبقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.
 .5ملكية الوثائق
أوال :تعود ملكية الوثائق وجميع نسخها لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ويجب على طالبي التأهيل إتالف تلك الوثائق
وجميع نسخها عند طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ذلك.
ثانيا :حقوق الطبع والنشر ألي وثائق ومواد مقدمة من وزارة الشئون البلدية والقروية واإلسكان ضمن هذا المشروع مملوكة لوزارة
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،وعلى ذلك ال يجوز نسخ هذه الوثائق والمواد ،كليًا أو جزئيًا ،أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو
إتاحتها ألي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة .وتجب إعادة جميع الوثائق التي قدمتها
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان فيما يتعلق بطلب تقديم التأهيل عند الطلب ،دون االحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم العرض
أو أي شخص آخر.
ثالثاً :ليس لمقدم التأهيزل الحزق فزي الرجزوع إلزى وزارة الشزؤون البلديزة والقرويزة واإلسزكان بزالتعويض عمزا تحملزه مزن مصزاريف أو
رسوم نتيجة تقديم عطائه في حالة عدم قبوله.
 .6حقوق الملكية الفكرية
تكون الملكية الفكرية لمحتويات طلب التأهيل الفائز حق لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان ،ويحق لها استعمالها وفق ما تراه
مناسبا ً لتحقيق المصلحة العامة.

رقم الصفحة
 16من 20
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رقم النسخة :األولى
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المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن
 .7تجزئة المشروع
ال ينطبق
 .8إلغاء االعتماد وأثره
 يجوز للوزارة إلغاء االعتماد قبزل موعزد البزت فزي التأهيزل بعزد أخزذ موافقزة صزاحب الصزالحية إذا اقتضزت المصزلحة العامزة
ذلك .ويحق لها اإلضافة أو الحذف أو التعديل لمضمون أي بند من بنود نموذج التأهيل بموجب خطاب أو إخطار إلى جميزع
مراكز ومعاهد التدريب المتقدمة للتأهيل ،وذلك قبل موعد البت فزي عزرض التأهيزل ،علزى أن تعتبزر أيزة إضزافة أو حزذف أو
تعديل تم إخطار مراكز ومعاهد التدريب به جزء ال يتجزأ من هذه الشروط والمواصفات وملزما للجميع.
 ال يجوز لمركز ومعهد التدريب إجراء أي تعديل في نموذج التأهيزل الخزاص بزه بعزد تقديمزه ،ولزن يلتفزت إلزى أي ادعزاء مزن
صاحب التأهيل بوجود خطأ في النموذج بعد تقديمه.
 لوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان الحق في إلغاء االعتماد قبل البزت فزي تأهيزل مركزز ومعهزد التزدريب فزي الحزاالت
األتية:
وجود أخطاء جوهرية في وثائق طلب التأهيل.
أ-
ب -إذا اقتضت المصلحة العامة إلغاء االعتماد.
 .9التضامن
ال ينطبق
 .10التعاقد من الباطن
يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
أ.

أن يقدم طالبي التأهيل مع عرضهم قائمة بأسماء المتعاقدين من الباطن العتمادهم من قبل الجهة الحكومية.

ب.

يجب أن تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن على الخدمات الموكلة لهم وأسعارهم وفقا ً لمتطلبات وشروط
ومواصفات النموذج والعقد المرفق.

ج.

أن يكون المتعاقد من الباطن مرخصا ً في الخدمات المتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيسي ،أو أن يكون لديه
مؤهالت كافية لتنفيذ الخدمات ،ومصنفا ً في المجال وبالدرجة المطلوبة إذا كانت الخدمات مما يشترط لها الترخيص ،وأن
يكون لديه المؤهالت والقدرات الكافية لتنفيذ تلك الخدمات.

د.

يكون المتعاقد الرئيسي مسؤوالً أمام الجهة الحكومية عن الخدمات المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقا ً للشروط
والمواصفات.

ه.

ال يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه على تنفيذها.

 .11التأهيل الالحق
ال ينطبق
 .12عدم االلتزام بالتعاقد
ال يجوز تفسير طلب تقديم التأهيل واالشتراك في هذا البرنامج وتقديم العروض بأي شكل من األشكال على أنه التزام تعاقدي أو
قانوني من طرف الجهة الحكومية طالبة التأهيل.
 .13الموافقة على الشروط
يعتبر طالب التأهيل موافقا ً على كافة شروط ومواصفات وأحكام المشروع من خالل مشاركته في عملية تقديم عروض التأهيل.
ويستبعد العرض المخالف لذلك إال في الحاالت التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
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تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن

القسم السادس :الملحقات
ملحق ( :)1إقرار من المتقدم للتأهيل:

يقر المتقدم للتأهيل بما يلي:
١ـ االطالع على نموذج التأهيل ومرفقاته وأنه ملتزم بما جاء بها.
٢ـ االطالع على جميع االنظمة في المملكة العربية السعودية المعمول بها ذات الصلة بموضوع
المشروع.
٣ـ أقر بأن جميع المعلومات المدرجة في هذا النموذج صحيحة .

االسـم:
الوظيفة :
التاريخ :

/

/

 14هـــ

التوقيع:
الختـم:
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ملحق (:)2
نموذج العرض (تعبأ من مراكز و معاهد التدريب  ،وترفق المستندات المؤيدة):
 نبذة عن المنشأة................................................................................................................................. :
 الخبرات السابقة (شهادات الخبرة الخاصة والعامة)........................................................................................ :
 فريق العمل (السيرة الذاتية).................................................................................................................. :
 الوسائل والتقنيات التي تستخدمها المنشأة في البرنامج...................................................................................... :
 الهيكل اإلداري لفريق العمل................................................................................................................... :

جدول معلومات المتقدم للتأهيل (تعبئ من مراكز ومعاهد التدريب):
جدول معلومات المتقدم للتأهيل:
الشروط

م
1

درجة نطاقات لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية

2

آلية الحوكمة ومنع تعارض المصالح

الوثائق الداعمة
شهادة السعودة من وزارة الموارد البشرية والتنمية
االجتماعية
توضيح آللية الحوكمة ومنع تعارض المصالح

3
4
5
6
7
8
9
10

ملحق ( :)3نموذج تقديم الطلب- :

رقم الصفحة
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تاريخ اإلصدار___________:

رقم النسخة :األولى
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المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
وكالة تنظيم مشغلي المدن
طلب التأهيل الخاص بتقديم خدمات برنامج رفع قدرات المراقبين البلديين
السادة /أعضاء لجنة التأهيل في وكالة التراخيص واالمتثال بوزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان
المحترمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
) المتضمن رغبتكم في تأهيل واعتماد مراكز و معاهزد التزدريب ألعمزال
إشارة إلى إعالنكم المنشور بموقعكم اإللكتروني بتاريخ (
برنامج رفع قدرات المراقبين الميدانيين في منطقة ،وحيث أننا لدينا الرغبة فزي التقزدم كمركزز و معهزد للتزدريب لتنفيزذ اعمزال البرنزامج و
تقديم تقارير عنها وفق االجراءات المعلن عنها ونفيدكم أيضا ً بأننا قد اطلعنا على كافة المعلومات الخاصة بهذا المشروع .ونتقدم لسعادتكم
بعرضنا لتقديم الخدمات لكل المواقع الموضحة أدناه أو ألحد المواقع

اسم المركز  /المعهد
رقم السجل التجاري /المدني
المتوقع ترخيصها من:
هاتف:
ص ب:
فاكس:
العنوان:
اإليميل:

االسم

رقم الصفحة
 20من 20

بتاريخ:
جوال:
الرمز البريدي:
تاريخ التقديم:

التوقيع

تاريخ اإلصدار___________:

الختم

رقم النسخة :األولى

رقم النموذج___________:

