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 مقدمة:

دم إقليم العني الشؤون البلدية وهي مؤسسة حكومية خت رةائبلديات التابعة لدال العني إحدى مدينة لديةب

 .الذي يشمل مدينة العني واملناطق اجملاورة

 م، ومنذ ذلك1974بتنظيمها عام  م وصدر املرسوم األمريي اخلاص1967العني يف عام  مدينة إنشاء بلدية مت

 .وضواحيها ملدينة العني بدأت عملها كدائرة حكومية تقدم خدمات شاملة احلني

الرائدة يف مدينة العني نظرًا ملا تضطلع به من مهام  سات التنمويةالعني من املؤس مدينة تعترب بلدية

واالرتقاء  من خدمات وبرامج تهدف مبجملها إىل حتسني نوعيه احلياة يف املدينة ومسئوليات وما تقدمه

 .باملعايري املعيشية إىل أرفع املستويات

مستدامة  نها )بلدية متميزة وتنميةالعني إسرتاتيجية هلا قائمة على رؤية عنوا مدينة بلدية وقد رمست

خدمات بلدية متميزة وبنية متقدمة  ملدينة الواحات( من خالل تطبيق رسالة البلدية القائمة على )تقديم

مؤهلة ونظم متطورة مع احلفاظ على خصوصيتها وأصالتها ( مراعية  ملدينة العني وإقليمها من خالل كوادر

 .هذه اإلسرتاتيجية اقية واجلودة واإلبداع واملشاركة وخدمة اجملتمع يفالرتاث والقيادة واملصد: تطبيق قيم

أن تأخذ بأحدث وأرقى املعايري العلمية واملهنية يف  العني باعتبارها مؤسسة خدمية استطاعت مدينة بلدية

 خالل تطويرها ألنظمة العمل وحتديثها مستفيدة بذلك من تطور وسائل االتصال اجلودة واالمتياز من
تقديم خدمات أسرع وأكثر متيزًا  قنية املعلومات ومن خالل أيضًا تطويرها املستمر للعاملني فيها من أجلوت

 .املتعاملني من مواطنني ومقيمني عن اخلدمات اليت تقدمها هلم وجودة لسكان العني مما أدى إىل رضا

  .تقديم خدماتنا لعمالئنانتبنى مفاهيم اجلودة وننشر ممارسات التميز ونفاخر بسرعة وحسن : اجلودة

 .االبتكار ونشجع جتديد األفكار ونكرم املبدعني: اإلبداع

 .قوي شراكتنا مع القطاع احلكومي واخلاص خلدمة اجملتمع: املشاركة

 .سعى لنرتقي بعالقاتنا مع اجملتمع بروح من التعاون واملصداقية :خدمة اجملتمع
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 :العني مدينة لبلدية اهليكل التنظيمي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعادة المدير العام 

 

 مكتب مراقبة تنفيذ البرامج

قطاع التخطيط االستراتيجي 

 وإدارة األداء

 

 مكتب  المدير العام

 

 مكتب التدقيق الداخلي 

 

 المستشار القانوني

قطاع خدمات الدعم 
 والمساندة 

  خدمات المناطق  
  
  

قطاع البنية التحتية  قطاع تخطيط المدن قطاع خدمات البلدية 
  وأصول البلدية

إدارة التخطيط 

 االستراتيجي

إدارة تحسين العمليات 

 وإدارة الجودة

 إدارة التخطيط المالي 

إدارة العالقات العامة 

 واالتصاالت

 القطاع الشمالي 

 القطاع الجنوبي 

 القطاع الغربي

  وسط المدينة قطاع 

 القطاع الشرقي 

إدارة خدمات الموارد 

 البشرية 

 الحسابات  إدارة

 إدارة التخطيط التقني 

 إدارة العقود والمناقصات 

 الشؤون القانونية 
  

 

  

إدارة األراضي 

 والعقارات

إدارة خدمة العمالء القنوات 

 الغير مباشرة 

إدارة ضمان جودة 

 الخدمات

لداخلية والبنية إدارة الطرق ا

  التحتية 

إدارة تنسيق البنية التحتية 

 والخدمات

 إدارة الصحة العامة

إدارة التخطيط 
 الحضري 

 إدارة البيانات المكانية 

 إدارة تراخيص البناء 

 إدارة المرافق واألمن
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 البنية التحتية وأصول البلديةقطاع 

 

 :نبذه عن القطاع

 

ث يحالعني.  مدينة يف بلدية احليوية ذات األهميةالقطاعات من البنية التحتية وأصول البلدية قطاع عترب ي

يف مدينة العني. اخلية ترابط شبكة الطرق الدو حتسني جوانب السالمة املرورية يف الطرقيهدف القطاع إىل 

إدارة عمليات التنسيق واملتابعة ملشاريع البنية التحتية مع اجلهات الداخلية واخلارجية فيما كما يهدف إىل 

 .يتعلق خبدمات البنية التحتية

 

 :األتي املخططيبني كما  تإداراثالثة إىل البنية التحتية وأصول البلدية يتكون قطاع 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التنفيذ وصيانة الطرق , لإلشراف على عملية التخطيط إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية:  -

   .البلدية والبنية التحتية يف مدينة العني

البلدية والكيانات  بني قطاعاتتنسيق األنشطة  و إدارةإدارة تنسيق البنية التحتية واخلدمات:  -

  .اخلارجية

  .الصرف الصحي العامة و تنفيذ اإلعمال يف ما خيص برنامج اإلشراف إدارة الصحة العامة: -
 

 : الغرض من الدراسة اجليوفيزيائية

 

ات األرض ومسةارات  يف طبقة  تكهفةات الةيت توجةد بهةا    و، لطبيعةة اجليولوجيةة ملدينةة العةني وضةواحيها     نظرا ل

يوفيزيائيةة علةى املشةاريع    الدراسة اجل ثباستحداالعني  مدينة ، قامت بلديةةاألفالج واالختالفات اجليولوجي

للدراسةةة  هةةداف الرئيسةةية متطلةةب رئيسةةي السةةتخراج رخصةةة البنةةاء. حيةةث أن األ    أصةةبحاإلنشةةائية، حيةةث 

 :اجليوفيزيائية هي
 

 محاية الناس واألرض. 

  للدولة. ةالطبيعيالثقايف واملوارد  الرتاثاحلفاظ على 

 للمشاريع املستقبلية. اليت قد تكون مصدرا ملخاطر كبرية أمنةغري حصر األراضي ال 

 رؤية بلدية مدينة العني.     متاشيا مع التنموية  عتطبيق و اعتماد مبادئ االستدامة يف املشاري 

 املياه اجلوفية و حتسني نوعية مراقبة. 

 

 إدارةوجةزء مةن رؤيةة     العةني،  مدينةة  بلديةة  من أولويةات املسح اجليوفيزيائي أصبح 

مبا فةيهم  العني  سكان مساعدة وه هدفهايث أن ح. التحتية لبنيةاخلدمات واتنسيق 

مةن  ة اجليةد السةتفادة  ليف مةا خيةص املشةاريع التطويريةة والرئيسةية       صانعي القةرار 

قطاع البنية التحتية 

  وأصول البلدية

إدارة الطرق الداخلية والبنية 

  التحتية 

تية إدارة تنسيق البنية التح

 والخدمات

 إدارة الصحة العامة
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العربيةة   اإلمةارات ظ علةى البيئةة وتةراث دولةة     ااألخةرى، واحلفة  مةن املةوارد    مساحات األراضةي و امليةاه وهريهةا   

 ة.املتحد

 

 قديم خدمات املسح اجليوفيزيائي يف مدينة العنيلتالعني  مدينة يف بلديةالتأهيل طلب 

 

( ذات أعمال سابقة أو ليس هلا أعمال سابقة يف بلدية مدينة العني يف جمال املقاولون / االستشاريونشركات )

املنطقة الشرقية من امارة  اجليوفيزيائية يف اتالدراستقديم خدمات يف  الراهبون املسحات اجليوفيزيائية و

 .املبين الرئيسي ،إىل إدارة العقود و املناقصات ببلدية مدينة العني تقديم أوراق اعتمادهمهم علي ،ابوظيب

 . ةيوفيزيائياجل اتحوساملت اكمقدمني خدم

 

 اسم املشروع: يف املنطقة الشرقية إلمارة أبوظيب اجليوفيزيائيةات الدراسات شركتأهل 
 الدرعي سلطان اهلل عبدم. 

 لتطويردراسات و اال قسم رئيس

@am.aeabdulla.aldarei 

  ب: االتصال

 املبين الرئيسي  –العني  مدينة بلدية
 املكان: 

 

 : العني مدينة املسح اجليوفيزيائي يفتأهيل شركات من  هلدفا

 

  حتت السطحية والرتاكيب اجليولوجية الرتبة دراساتيف ضمان تطبيق أفضل املمارسات. 

  مدينة العني يفاجلوفية  املياهحتديد مستوي. 

 عن طريق  حصل عليهاتياليت مدينة العني، و لبلدية بناء قاعدة بيانات عن الطبيعة اجليولوجية

نظم املعلومات اجلغرافية شكل هذه املعلومات على كون تواجليوتقنية. حيث  اجليوفيزيائية الدراسات

(GISاملعمول ب )العني. مدينة ديةيف بل ه 

 

 الدراسات فيما خيص العنيمدينة ملتطلبات بلدية يف حد ذاته هو إعطاء رؤية واضحة التأهيل  طلبإن 

 :ىالتأهيل و ال ينحصر علشمل ي، حيث املشاريع مع لتتالءماجليوفيزيائية 
 

  العني. مدينة يةبلدو اإلمارات،يف دولة  املسجلة وهري املسجلة (املقاولون / االستشاريون) شركات. 1

 

 : املستندات املطلوبة 

 

  املرجعي للتسجيل( قم تشمل على الر) العني مدينة التسجيل من إدارة العقود واملناقصات ببلديةرسالة 
 

اجليوفيزيائية / اجليوتقنية،  ربة  يف الدراساتاخلذوى  (االستشاريون/املقاولون) شركات . يتم تأهيل2

 الظروف و الدراسة موقع حسب طبيعة املختلفةسح اجليوفيزيائي امل طرقبالعمل على  ونقادروال

طبقات ال تسلسل ه واضحة عنصورواليت تعطي  مدينة العني وضواحيها، بلديةيف  املتغرية اجليولوجية

 :اآلتيةاملستندات . وعليه جيب توفري واملطلوبة احملددة قاألعما اىلو حتت املنطقة املدروسة اجليولوجية
 

 :للعمل يف جمال املسوحات اجليوفيزيائية يف بلدية مدينة العني  تأهيلهااليت سبق  شركاتال

 

  الكادر الفين العامل يف الشركة عند تقديم طلب التأهيل.  كافةبأمساء حمدثة  قائمة  

  امج االلكرتونية املستخدمة يف ربالاجليوفيزيائية واملستخدمة للدراسة  األجهزةحمدثة بأمساء  قائمة

الالزمة يف املسوحات  عداتدليل على توفر املعند تقديم الطلب، باإلضافة اىل  يل املعلوماتحتل

  اجليوفيزيائية، و دليل على ملكية األجهزة.

  من الشركة املصنعة لألجهزة و كذلك من كتيب االستعمالااللكرتونية نسخة 

 . للربجميات
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 وثيقة عن جاهزية إبراز تأجري املعدات ب تقوم اليت (املقاولون / االستشاريونعلى الشركات ) جبتوي 

 . ينمن املورداملعدات 

  
 حسب اجلدول املرفق( العمالء أمساءباإلضافة إىل قائمة ب ،للشركة السابقةاألعمال ب كاملة قائمة(. 

  ة( مع احللول املقرتحةسابقال األعمال)من  حالةدراسة أفضل. 

  حسب اجلدول  عمل الدراسات اجليوفيزيائيةيف  ملشاركالكادر الفين اإرفاق السرية الذاتية جلميع(

 .املرفق(

  من يف اجليوفيزياء التطبيقية  شخص خمتصعلى الشركات )املقاولون / االستشاريون( توفري على األقل

 محلة شهادة املاجستري او الدكتوراه وارفاق نسخة من عقد العمل مع الشركة. 

 لسالمة يف بلدية مدينة العني واملتبع من قبل إدارة الصحة التسجيل يف سجل نظام البيئة والصحة وا

 العامة.

 البيئةنظام املتعلقة ب الطبقة يف الشركة و االسرتاتيجياتو اتخططاملاللوائح وو السياسات إرفاق ،

 والسالمة صحة ال

 لسالمة واصحة بااللتزام التام بنظام البيئة، ال (املقاولون / االستشاريونالشركات )من تعهد  رسالة

 لبلدية مدينة العني.

  معتمد من قبل مدقق ماليسنوات  3ارفاق السجل املالي للشركة ألخر . 

 

 

 :  سح اجليوفيزيائي يف بلدية مدينة العنيامل املتقدمة للتأهل ألول مرة  يف جماللشركات ا 

 

عمل يف جمال املسح للاليت تود أن تعتمد كشركة مؤهلة  (املقاولون / االستشاريون)يرتتب على الشركات 

. اما الشركات اليت مل يسبق هلا القيام باي ما سبق مجيع ول مرة، توفري فيزيائي يف بلدية مدينة العني ألاجليو

 اعمال يف الدولة فإنها تستثنى من النقاط االتية: 

 

 رفق()حسب اجلدول املعمالءلا باإلضافة إىل قائمة بأمساء السابقة للشركة،األعمال ب كاملة قائمة. 

  ة( مع احللول املقرتحةسابقال األعمال)من  حالةدراسة أفضل. 
 

 :مالحظة
 

 ( نون / االستشاريوالمقاولعلى الشركات)  أن تقدم البيانات ذات الجودة العالية والتحليل الدقيق وصوال

 المةالس، و البيئة ومتطلبات الصحةإلى التوصيات من خالل تقديم  تقرير نهائي كامل ، مع أخد جميع 

 .بعين االعتبار
 يف ة نشاطها ارساليت ترهب يف مم، والعربية املتحدة يف دولة اإلماراتالغري املسجلة للشركات  بالنسبة

العني يف حال  مدينة بلدية ميكنها التقدم للتأهيل على أن تلتزم بالتسجيل يف الدولة والعني،  مدينة

 .اعتمادها

 و لكن لديها أعمال سح اجليوفيزيائي يف بلدية مدينة العنيمليت ليس هلا أعمال سابقة يف الشركات الا ،

 ه.  سابقة يف مناطق خارج بلدية مدينة العني، فيرتتب عليها إرفاق كل املستندات املذكورة أعال

  على الشركات ) املقاولون / االستشاريون ( اجلديدة واليت مل يسبق هلا القيام باملسوحات اجليوفيزيائية

 املالي ) راس املال ( للشركة . ارفاق الكشف 
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 ملخص طلب التأهيل 

 

املرجع)رقم  مالحظات املتقدم   املعيار

 الصفحة(

   جودة وثيقة طلب التأهيل

حجم الشركة والهيكل التنظيمي 

 للشركة

  

السيرة الذاتية لموظفي الشركة 

العاملين في مجال الدراسات 

 الجيوفيزيائية وفحوصات التربة

  

في الشركة المتخصصين عدد موظ

 في مجال الدراسات الجيوفيزيائية 

  

قائمة األجهزة والبرامج 

المتخصصة في مجال الدراسات 

 الجيوفيزيائية 

  

قدرة الشركة على عمل اكثر من 

 طريقة جيوفيزيائية

  

نظام الجودة والصحة والسالمة 

  والبيئة المتبع في الشركة

  

    الوضع المالي للشركة

   ل سابقة وقائمة العمالءأعما

دراسة حالة)تقرير كامل عن 

 مشروع تم انجازه(

  

 

 

 : ةالشرك معلومات

 

مةةةن شةةةركات الدراسةةةات  التحتيةةةةسةةةيق اخلةةةدمات والبنيةةةة املعلومةةةات الةةةيت تتطلبهةةةا إدارة تنهنةةةاك بعةةة  

 -اجليوفيزيائية وهذه املعلومات هي : 

 معلومات الشركات خلدمات اجليوفيزيائية

  

 

 اسم الشركة:

 اجليوفيزيائية  يل الإىل حت باإلضافة) اجليوتقنية

    (خمربيه

 

 

 

 

 

 :نشاطات الشركة

اهليدروجيولوجيا   يولوجياج 

 اآلثار  نتنقيب ع  حدد( أخرى( 
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 الموظفين:
النحو االتي  ىتتوفر علوجيب أن  .اجليوفيزيائية يعملون يف جمال الدراساتالذين  الفنيني أمساءيرجى تقديم 

: 
 

 :(العني مدينة بلديةالتواصل مع  له املمثل املخولاملدير الرئيسي )

 االسم: 

 :اخلربة 

 الربيد االلكرتوني:  

 اهلاتف: 

 الفاكس: 

 
 :فنينيال

 
 :عن تنفيذ املسح امليداني ولؤاملس يوفيزيائياجل

  :الشركة عنوان 

  

ربيد ال

 االلكرتوني:

  

 اهلاتف:

  

 الفاكس:

  

 املوقع االلكرتوني:
  

 :التأسيسخ تاري

  

 :تسجيلال  رقم
 

 (إرفاق مجيع الوثائق اليت جتدها مفيدة)
 

 :املاليدليل على االستقرار 
 

 )يرجى إرفاق نسخة عن هذه الشهادات)

 

 )إن وجدت( شهادات االيزو

 

 نشاط( أماكنحتديد )
 

 لشركة لالرئيسي  مكان النشاط
 

 

 (وصفا موجزا عن النشاط الرئيسي للمنظمة)

 

اجليوفيزيائية ،  ما هو النشاط الرئيسي للشركة؟

 ؟حدد اجليوتقنية أو هريها

  ال ❑نعم                                                                 ❑

صةةف خةةدمات الكيانةةات اخلارجيةةة  جيةةب و إذا كةةان اجلةةواب نعةةم ، )

 قةد عالأو  يةة التفاقاإرفةاق نسةخة مةن     يرجةى  (.ركةشة ال إىل ةقدمامل

، املقدمةةةلتحديةةد نطةةاق اخلةةدمات  ، مكتوبةةة وثةةائقأي ، أو املةةربم

 .مسؤوليات كل طرف وحتديد

 

 

كيانةةات خارجيةةة )املسةةح   مةةع هنةةاك شةةراكاتهةةل 

، اتالختبةةةار، ااجليوفيزيةةةائي، ومراقبةةةة اجلةةةودة  

 ؟اخل( ... ، تحليلالو
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 االسم: 

 :اخلربة 

 د االلكرتوني: الربي 

 اهلاتف: 

 الفاكس: 

 

 

 : اإلجابة عن أي استفسار حول املسح اجليوفيزيائيرير و اعن إعداد التق ولؤاملس يوفيزيائياجل

 االسم: 

 :اخلربة 

 الربيد االلكرتوني:  

 اهلاتف: 

 الفاكس: 

 

 
 :مالحظة

 

 توفري اهليكل التنظيمي للشركة 

  املرفق يف  )استخدام منوذج السرية الذاتية العاملون يف الشركة نوفنيالتوفري السرية الذاتية جلميع

 (الطلب

 
 : املستخدمة يف جمال الدراسات اجليوفيزيائية الشركة ومعداتاألجهزة 

 

معدات منتجات / 

 عمليات الصيانة
 تاريخ املعايرة

مواصفات قياسية 

 )املرجع(

 املعدات املستعملة وصف املعدات
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 : يف جمال الدراسات اجليوفيزيائية  املستخدمة الشركة برجميات

 

 املستعملة الربجميات املربمج )البائع( الربنامجوصف  نسخةمواصفات 

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   
 

 . للربجميات ركة املصنعة لألجهزة و كذلكالشنسخة من كتيب االستعمال من 

 (license)توفري نسخة من رخصة البائع 
 

 

 

 :(EHSMS) نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة

املهنية يف كافة مشاريعها وعملياتها،  السالمةوإدارة البيئة والصحة نظام  أهميةعلى العني  مدينة بلديةتؤكد 

حتسني املعايري البيئية واحلد من املخاطر اليت تهدد سالمة العمل على و نظام،ال عايريااللتزام مب ملهمحيث من ا

 مدينة عاملني فيه. حيث يرتتب على مجيع العاملني مع بلديةوالواإلنشاء قطاع البناء بنشطة اخلاصة األ

 (. EHSMSالعني االلتزام بنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة )

 : حة والسالمةأهداف نظام إدارة البيئة والص .1

 احلد من التلوث والنفايات.  •

 جعل أماكن العمل أكثر أمنا.  •

 بلوغ بيئة صحية.  •

 االستدامة يف االقتصاد والتنمية. •
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 :نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة تمتطلبا .2

 

 العطاء باآلتي:يقوم املقاول يف مرحلة 

الشركة مع وثائق يف  املتبعة والصحة والسالمةئة البي إلدارة اإلجرائيةنسخة من الرتتيبات تقديم  . أ

 .املناقصة
 يف الشركة وهي كاألتي:   والصحة والسالمةجيب أن تتوفر املتطلبات األساسية يف إجراءات البيئة 

  صحة للبيئة وال السياسة العامةباملدير العام للشركة فيما يتعلق من  وقعمبيان مكتوب

 .ة الشركوظفنياملهنية مل سالمةالو

  السالمة وظيفتههيكل نظام الصحة وتفاصيل عن. 

 مسؤوليات السالمة جلميع األطراف املعنية. 

  مبا يف ذلك :البيئة والصحة والسالمة، للتنفيذ الفعال لسياسة اإلجراءات والرتتيبات 

o م عمل آمناتوفري نظ 

o املهنية يف املواقع التدريب على السالمة 

o املهنية  جلان السالمة 

o اجتماعات 

o ادث وعن احلإلبالغ ا 

o إجراءات الطوارئ 

 على أساس املعلومات، األخطار الرئيسية وأية خماطر أخرىحتديد  هلذا العقد وتشمل للسالمةخطة  . ب

 للمشروع. ةعن املشروع واملنطقة اجليولوجي

 

 . املسؤوليات العامة لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة:3

 

  ملعايري الصحة والسالمة املنصوص  مقاول الباطن )إن وجد( امتثالعن ضمان  املسئولةهي الشركة

  .واصفات، أو يف العقد املوقعاملوأية معايري أخرى إضافية ، سواء يف هذه الوثيقة، عليها يف 

 الصحة أو مهندس معايري نظام حمدد حسب نشاط  أليالعمل طريقة ، واملخاطر تقديم تقييم

 .يف املوقعالبلدية املختص 

 هلا. مات عن مجيع احلوادث واألحداث اخلطرية ، ومعلومات إحصائيةتقديم معلو 

  البلدية.هندس حسب ماملوقع يف سالمة الحضور اجتماعات 

  نظام إدارة الصحة والسالمة لوالصحة والسالمة وفقا  ةنظام البيئي ملتابعةخمتص تعيني موظفني

 يف املوقع.البلدية تقديم تقارير شهرية للمهندس ل
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 لربوتوكوالتالشروط وا 

 

 

 :التوقيعب املخول

 

 الشخص املخول بالتوقيع: تفاصيل

  

 االسم:

  

 الوضعية:

  

 اسم الشركة:

  

 :العضوية املهنية

  

 اخلربة:

  

  :نطاق النشاط
 

 

 

 _______/______/______ التاريخ   _____________________________ إمضاء  

 _________________         مسمي الوظيفي    __________________     االسم بالكامل
 

 

 مالحظة:

 

  ر.التقريعن  مسئول وتقييم نقدي للنتائج، وه و تقديم يف اخمتصاملفوض بالتوقيع أن يكون 

  والالئحة التنفيذية  العني مدينة بلديةمتطلبات تأهيل مع فق تتوا أنشطة الشركةجيب أن تكون

 .للتأهيل

 املختصة اجلهةترخيص من قبل  إثبات املفوض على حيثما كان ذلك ضروريا. 

  ل.لتأهيا فهم متطلباتالفنية و ةعلى الكفاءالعني  مدينة بلديةبالتوقيع من قبل املخول تقييم سيتم 

  ةالضرورعند إضافية تطلب متطلبات قد. 
 

 : اطئةاخلعلومات امل

عليها تساءل لشركة تعترب جرمية بل اق، من عمدا وبقصد االحتيالأي معلوما ت أو بيانات تقدم أو ختفى 

 .قانونيا الشركة
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 األحكام والشروط

 

 وكذلك طلبة ومناسب ةضروري اتراه اليت، واحلق يف طلب معلومات إضافية من الشركاتالعني  مدينة بلديةل

ق أنه حيباإلضافة إىل الشركة. اليت تقدمها وأطراف ثالثة أخرى  أو عندها أفراو ن الشركةعمعلومات إضافية 

جيوز  و .وبعد االعتماد شركة قبل اختاذ قرار نهائيالإجراء مقابالت مع بع  أو كل أعضاء  طلبللبلدية 

 .خطيا على األسئلة أو اإليضاحات املطلوبة الطلب أن يكونعلى  من البلدية، طلب توضيحاتأيضا،  ةللشرك
 

 :العني مدينة أن بلدية ااعتباراهضع يف تمجيع الشركات جيب أن 

 املتقدمني لالعتماد.  تأهيللاحلصري احلق  هالدي - أ

  (.املقاولون / االستشاريون) الشركات ليست ملزمة بتقديم أسباب رف  - ب
 

 تعليمات التقديم:

 

 إىل:  باليدها تسليموتقديم الطلبات جيب 

 

 املناقصات والعقود إدارة

العربية  اإلمارات، مارت أبوظيبأالعني،  مدينة بلدية ،512، املبنى الرئيسي، هرفة رقم (1الطابق رقم )

 .املتحدة
 

نسخ من أوراق االعتماد على  (03ثالث ) ، معالتأهيل املطلوبةنسخ مطبوعة من وثائق  (03) ترسل ثالث

 .مرفوضةثائق املقدمة عن طريق الفاكس أو الربيد اإللكرتوني الوكل  (.CDاألقراص املضغوطة )
 

 ته.ايوحددت حمتوشمعة بالشمع األمحر وم خمتومة ةالربيدي األظرفجيب أن يكون 
 

  geoinfo@am.ae :الربيد اإللكرتوني على خطيا أوميكن تقدميها  ،تأهيلالبطلب املتعلقة  لالستفسارات
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 شروط ومتطلبات

 

 

 العني: مدينة بلديةالتزامات 

 

استكمال اإلجراءات إىل أقصى حد و تسهيل ل (ملقاولون / االستشاريونا) كاتالشر تعاون معالالبلدية ملزمة ب

 .قانونيا ممكن
 

 :الرسوم

 

  .نقدا رسومهذه التدفع ، على أن لتأهيلل يةرسوم إداركدرهم إماراتي  00.001ب لطالبلدية ت

 

 

 

 مدة صالحية التأهيل:

 

 فقط. مدة صالحية التأهيل سنة واحدة

 

 

 العني دينةم بلديةوظفي مبخاص 

 :ماالستال تاريخ :ةاملراجعتاريخ 

 املراجعني: أمساء  

 

 

 

 :تاريخ الرد على الطلب 
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 :معايري التأهيل

 المالحظات
 الثقل
% 

 العالمة
% 

 تقييم المعايير

 5 
 جودة وثيقة طلب التأهيل 

 
10  

حجم الشركة والهيكل التنظيمي 

 للشركة

 
20  

لموظفي الشركة السيرة الذاتية 

العاملين في مجال الدراسات 

 الجيوفيزيائية وفحوصات التربة

 
10  

عدد موظفي الشركة المتخصصين 

 في مجال الدراسات الجيوفيزيائية 

 
15  

قائمة األجهزة والبرامج 

المتخصصة في مجال الدراسات 

 الجيوفيزيائية 

 
5  

قدرة الشركة على عمل اكثر من 

 طريقة جيوفيزيائية

 
10  

نظام الجودة والصحة والسالمة 

  والبيئة المتبع في الشركة

  الوضع المالي للشركة  5 

 أعمال سابقة وقائمة العمالء  15 

 
5  

دراسة حالة)تقرير كامل عن 

 مشروع تم انجازه(

 المجموع  100 
 

 ........ ...................................................:.................................ةمفيد هاأخرى جتدمعلومات 

 

  :عرض املستندات
 

 :األتيحسب الرتتيب  املقاولون / االستشاريون تقديم الوثائقعلى 
 

 مدينة بلديةمن  مصدقة ، باإلضافة إىل رسالةاملذكورة أعاله باإلضافة إىل الوثائق ةاالستمار مأل -1

 (ات والعقوداملناقصمن طرف إدارة املالي الرقم ) العني

 

  معلومات الشركة: -2

 اهليكل التنظيمي للشركة 

 ملوظفي الشركة السري الذاتية 

  السابقني العمالءالسابقة وقائمة  اإلعمالالئحة 
 

 :البيانات، ودليل اإلجراءات جودةضبط و والبيئة السالمةو الصحةنظام  -3
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 لبيئة والسالمة املهنية.النظام املعمول به يف الشركة لتطبيق إجراءا احملافظة على الصحة وا 

  والصحة والسالمة  ةالبيئي نظامبااللتزام برسالة من الشركة(EHSMS) مدينة لبلدية 

 العني.

  البياناتإجراءات ضبط جودة. 

 

 : ركة اخلدمات اللوجستيةش -4

 تالبيانا وحتليلمجع  يف املستخدمة مجاائمة املعدات والربق  

  (السابقة عمالاألدراسة حالة )من 

 

 :للشركة قرار املالياالست -5

 للشركة. دليل على االستقرار املالي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geoinfo@am.ae


  العنيمدينة  بلدية اجليوفيزيائية يف اتدراسلتطبيق ال طلب التأهيل

  

تواصل                                                                                                       18

  geoinfo@am.aeمع:

AACM-IC-CF-22 
V2.0 9-Nov-14 

 
 / االستشاريون  املقاولني -السرية الذاتية للموظفني  منوذج

 

 السرية الذاتية

1. Surname name: 
2. First names:               
3. Date of birth: 
4. Nationality: 
5. Degree: 
6. Specialist:     

  

Institute [from - to] Qualifications  

  

  

  

  

  

  

  

 
7. Language skills: Indicate competence on a scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic) 

Language Reading Speaking Writing 

Arabic    

English    

Others     

 
8. Key qualifications:   
9. Present position:  
10. Years within the firm:   
11. Specific experience in the region: 
12. Membership of professional bodies: 
13. Other skills:  

Country Date (from - to) 
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14. Professional Experience 

 
 

15. Other relevant information (e.g., Publications)... 
 

 
 منوذج سجل االعمال السابقة للشركة 

 

 

 بلدية مدينة العني. املتقدمة للتأهيل يفشركات لسابقة، لالعمال األجدول  منوذج

 

اسم 

 المشروع

طبيعة 

المشروع 

)مسكن، 

مدرسة، 

مصنع، 

عمارة ... 

 (الخ, حدد

 العميل

مدة 

المشروع 

/ تاريخ 

 التنفيذ 

)اليوم/ 

الشهر/ 

 السنة(

موقع 

 المشروع

مساحة 

المشروع 

 (2م)

طريقة ال

 المستعملة

نوع 

المخاطر 

المكتشفة 

)إن 

 وجدت(

مستوي و 

ملوحة 

المياه 

الجوفية 

)إن 

 وجدت(

مستوي 

الخطر 

 1)من 

خطير إلى 

 مقبول( 5

الحلول 

 المقترحة

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

 

          

 

Date 
(from - to) 

Location Company Position Description 
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