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 املقدمة .1
مو  عىل  المنشور  اإلعالن  عىل  للنفط قعي  بناًء  الوطنية  للـتأهيل و   المؤسسة  النفط  معهد 

  معهد النفط للـتأهيل والتدريب عوكم  يد،  المسبق واهتمامكم بتقديم معلومات التأهيل    يبوالتدر 

   ا وإعادته  االستبانة  هذهالستكمال  
 
   مصحوبا

 
ي اإلعالن  بالمرفقات المطلوبة وفقا

وط المحددة ف   .للشر

رك فيما يتعلق اللتأهيل المسبق هو جمع معلومات كافية عن المش  االستبانة  هذهالغرض من  

 .المطلوبة كما هو موضح أدناه  الخدمةب المعهد بقدرته عىل تزويد 

ل  المعهد ستخدم  يس  
ً
استجابة المقدمة  المعلومات  المسبق  يللتأه  االستبانة  هذهعنارص  ل 

ي قائمة مقدمي العطاءات قبل إطالق 
 .مناقصةالللمشاركي   وإدراجهم ف 

 يمعايي  التأهيل المسبق، و   المعهد حدد  ي
 
، وفقا ي رفض أي أو جميع المشاركي  

 حتفظ بحقه ف 

 وغي  قابل للطعن المعهد تقدير  يكونو  الخاص لتقديره
 
 .نهائيا

   تأهيلهمي   الذين تم  المشاركسيتم دعوة  
 
ي الوقت المناسب، ولن لفقط ل  مسبقا

م للعطاء ف 
ّ
تقد

 .ي   بعدم التأهلالمشاركيتم إخطار أي من 

 :التأهيل المسبق بتقديم ما يىلي  استبانةختص ت

ي المادة   طبية خدمات الال
 أدناه  3كما هو محدد ف 

 التعريفات  .2
 
 
ي  ت

ي    -  الغامقباللون    المسبق والمكتوبةالتأهيل    استبانةحمل المصطلحات المتضمنة ف 
المعان 

 :الُمبينة قرين كٍل منها ما لم ُيحدد خالف ذلك

ي ي المعهد ▪
 .معهد النفط للتأهيل والتدريبعن 

كات( الذي يتم توجيه    المشارك ▪ اكة )الشر كات( أو الشر كة )الشر ي الشر
التأهيل    استبانةيعن 

 . المسبق الحالي إليه ويمثله الموقع المفوض والمخول

يقدمها    الخدمة ▪ أن  يجب  ي 
الن  األخرى  امات  وااللي   الخدمات  ي 

هو    المشاركتعن  كما 

ي 
 .التأهيل المسبق  استبانةموضح ف 

ي  استبانة ▪
  .المشارك ا ن يجيب عليهأ الذي يجب  ةالحالي االستبانةالتأهيل المسبق يعن 



 

 
3صفحة :  م                                                        2022                                                     العطاءاتلجنة   

 

 معهد النفط للتأهيل والتدريب 
 الطبيةلخدمات  لالتأهيل املسبق  استبانة

 الخدمة  .3
 :المطلوبة عىل النحو التالي  الخدمةتفاصيل  

ي الخدمات الطبية 
 .وأرسهم ووالديهم والتدريبمعهد النفط للتأهيل لصالح موظف 

 منتفع( 2500لعدد حوالي )

 شروط املشاركة  .4
   المشاركعىل نفقة    ا التأهيل المسبق وتقديمه  استبانةيجب إعداد   ▪

 
مع    بما يتفق تماما

ي  
للتأهيل المسبق   استبانةأي    المعهدقبل  ي . ال  د هذا المستنالتعليمات المنصوص عليها ف 

  .بأي شكل آخر 

 ستبانةاال التأهيل المسبق وتعديل    استبانةرفض أي وجميع الردود عىل    للمعهديحق   ▪

 .حسب تقديره الخاص 

ذات   استبانةاالطالع عىل    المشاركيجب عىل   ▪ المستندات  المسبق وجميع  التأهيل 

ي قد يحتاجها لتمكينه من تقديم رده. يجب تقديم 
الصلة للحصول عىل جميع المعلومات الن 

ب تتعلق  استفسارات  )   استبانةأي  ثالثة  قبل  المسبق كتابيا  األقل من 3التأهيل  أيام عىل   )

ي اإلجابات تاري    
 .التأهيل المسبق  استبانةعىل خ اإلغالق المحدد لتلق 

 التأهيل المسبق رسيّ   استبانةكون  ت ▪
ً
وال    المعهدب حتوي عىل معلومات ملكية خاصة  ت ، و ة

إال بغرض تقديم اجاباته، ولكن مع مراعاة   المشاركإفشاؤها من ِقبل  إنتاجها أو يجوز إعادة 

ي مسبق من    بواسطة    المعهدالحصول عىل إذن كتان 
ً
وبنفس    المشاركيتم الحصول عليه أوال

ي 
 .التعهد السابق للشية من قبل المتلق 

إجابات    إذا  ▪ تتوافق  أو   المشاركلم  مكتملة  غي   أو كانت  المستند،  هذا  تعليمات  مع 

 .المعهد غامضة أو تم تقديمها بعد التاري    خ والوقت المحددين، فأنه لن ُيعتد بها من قبل 

 ما لم يتلق  دعوة لتقديم    مشاركال يجوز ألي   ▪
ً
 .المعهد  العطاء منأن يعتي  نفسه مؤهال

 بمنحه عقد عىل أساس ذلك التأهيل للمشاركالتأهيل المسبق  ▪
 
  .ال يعتي  ضمانا
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  التقديم .5
، يرج  اإلجابة عىل األسئلة بنفس ترتيبها مع توضيح االستبانة  هذهلتيسي  إتمام وتحليل بيانات  

 .وتحديد المستندات المرفقة

التأهيل المسبق وكافة المرفقات المطلوبة من نسخة أصلية    استبانةيجب تقديم الردود عىل  

ي مظروف مغلق مدون عليه اسم  
ونية مرفقة مع النسخة الورقية ف    المشارك واحدة ونسخة إلكي 

 "الخدمات الطبية التأهيل المسبق لتقديم  استبانةوذكر "

ي الم  المظروف يتوجب إرسال
يد )أو تسليمه باليد( قبل الموعد النهان  ي االعالن  حدد بالي 

، عىل ف 

    :العنوان التالي 

 معهد النفط للتأهيل والتدريب  ▪

 9السياحية كم  -قرقارش  ▪

 طرابلس، ليبيا  ▪

 طرابلس  6184ص.ب:  ▪

▪  : ي
ون   tenders@ptqi.edu.lyبريد الكي 

 موجه إل: أمي   رس لجنة العطاءات        

ي  ساسية/  ةعناية السيد   
 مسعود الشيبان 

 +218 91 967 7747هاتف:    

 (126+  داخىلي )218 21 483 3770هاتف: 
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 الواجب تقديمها  املعلومات .6

 اإلرفاق رسالة  .6.1
تقديم رسالة اإلرفاق مع إجاباته. الرسالة يجب أن يتم تقديمها عىل ورق   المشاركيجب عىل  

ي هذه الرسالة  المشارك
من عالوة عىل ذلك  ، وأن يتم توقيعها بواسطة المخول له بحق التوقيع. ف 

ي ومفاهيمه لتنفيذ  المشاركالمتوقع أن يقدم 
وُيسلط  ،الخدمةنظرة عامة موجزة عن منهجه الفن 

باإلضافة إل   المطلوبة،فيما يتعلق بتقديم الخدمات    الضوء عىل مهاراته وقدراته العامة  المشارك

ي قد تؤدي إل اهتمام 
ي اختياره   المعهداألسباب الن 

 .مستقبىلي  كمقدم خدمةأو تفضيله ف 

 املشاركإقرار   .6.2
 . ( 1)  إكمال وتوقيع وتقديم الملحق  المشاركيجب عىل  

 املشارك معلومات عامة عن املشارك/ الكيان القانوني/ شهادة تسجيل   .6.3
ي الملحق  المشاركيجب عىل  ▪

 . ( 2)  إكمال وتقديم الجداول المرفقة ف 

عىل   ▪ لألغراض   المشاركيجب  اإلقامة  وبلد  التأسيس  وبلد  ي 
القانون  وضعه  تفصيل 

يبية،   ا عن  إذا الض 
 
   المشاركبلد التأسيس. يجب أن يكون    كان مختلف

ُ
أو لديه فرع    مسجال

ي الدولة الليبية وذلك لتنفيذ الخدمات داخل حدودها
 ف 
 
يبيا   .مسجل وُمقيم رص 

الملح   المشاركعىل    ▪ مع  التالية  المستندات  ) ارفاق  جميع  ( 2ق  تكون  أن  يجب   ،

 : ( أشهر عىل األقل من تاري    خ التقديم6المستندات صالحة لمدة ستة ) 

ي   ▪
ف  كة  الشر تسجيل  شهادات  أو  شهادة  من  المفعول  سارية  ي    و أليبيا  نسخة 

ف 

 الخارج

كة ، ومستخرج من السجل التجاريالعقد   ▪  . تأسيس والنظام األساسي للشر

ذات  ▪ والخدمات  األنشطة  مزاولة  تضي    ح/رخصة  من  المفعول  سارية  نسخة 

ذا صلة واضحة   المشاركأن يكون النشاط المسجل الخاص ب  ، يجبالعالقة

 للخدمة المطلوبة
 
 .ومطابقا

يبة مسددة(   ▪ يبية )آخر رص  نسخة  مع  نسخة سارية المفعول من الشهادات الض 

 سارية المفعول من شهادة تسجيل بالغرفة التجارية الليبية 
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 الهيكل التأسيسي للمشارك  .6.4
 (. 3) إكمال وتقديم الملحق  المشاركيجب عىل  

كة  تقديم تفاصيل عن مساهِ   المشاركيجب عىل   كات المشي  كته األم. وتحديد الشر ميه وبيان رسر

كة  ي هيكل الشر
ي ف   .والفرعية والتابعة وكذلك توضيح وضع الكيان التشغيىلي اللين 

كة الُموقعة باإلضافة إل اسم    المشاركيتوجب عىل    وصفة  أن يحدد بشكل واضح اسم الشر

بالتوقيعمُ  المخول  كة  الشر مكما    مثل 
 
ض
 
ت كة ي   يتم  الشر لممثل  والصادر  الموثق  الرسمي  التوكيل   

ي هذا الملحق 
ي التوقيع ف 

   (. 3)  لينوب عنها ف 

 إقرار بموقف الشركة    .6.5
 (. 4)  إكمال وتقديم الملحق  المشاركيجب عىل  

 املعلومات املالية   .6.6
 (. 5)  إكمال وتقديم الملحق  المشاركيجب عىل  

المعتمدة   المالية  التقارير السنوية للكشوفات  ي الجداول وإرفاق 
المطلوبة ف  المعلومات  تقديم 

ي شكل تقارير المراجعة 
ة. قد يكون هذا ف   .للسنوات المالية الثالث األخي 

عىل    بيان    المشاركيتوجب  التقديم  أنهبالوضع  ُيفيد  مالية  سنوات  ثالث  آلخر  يتمتع   مالي 

ورية إلتمام وتلبية متطلبات   .الخدمة ويمتلك الموارد المالية الض 

 معلومات فنية محددة لتقديم الخدمة   .6.7
 (. 6)  إكمال وتقديم الملحق  المشاركيجب عىل  
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 املشاركإقرار  - (1) امللحق
، فإن الموقع أدناه، هو الشخص المفّوض حسب األصول ( 1) من خالل التوقيع عىل هذا الملحق 

 :المشاركمن 

قر بأن المعلومات المرفقة طيه هي معلومات صحيحة وكاملة وتعكس حقيقة مهارات وقدرات يُ 

  المعهد ، ويفوض المشارك
 
  للتحقق من صحة البيانات علما

 
لعدم   بأن أي بيانات خاطئة قد تكون أساسا

 .التأهيل

   االستبانة  هذهعىل    المشاركإلجابات    المعهدقبل أن استالم  فهم وي  ي  
 
اما من أي نوع   ال يشكل الي  

ِزُمه بإرسال الدعوة للمناقصة  للمعهد
ْ
 .وال ُيل

ذات طبيعة رسية ولم ولن يتم الكشف عنها إل أي    المعهدُيقر بأن المعلومات الُمقدمة من  

   االستبانة  هذهأشخاص أو أطراف أخرى، باستثناء ما يتوجب الكشف عنه إلتمام بيانات  
ً
ام   فضال عن الي  

 .األشخاص أو األطراف بنفس متطلبات الشية

   المشاركعلن بأن  يُ 
 
اما م الي      يأخذ بعي   االعتبار ويلي  

 
ي يمارس  بكافة قواني   ولوائ  تاما

ح الدول الن 

ي ليبيا
 ف 
ً
 .أنشطته داخل حدودها، وخاصة

ي المادة ) ي  
وط المشاركة بالكامل كما هي مفصلة ف   .االستبانة   هذه( من  4قبل ويوافق ويمتثل لشر

 .المطلوبة الخدمةر بمعرفته بالظروف المحيطة بتقديم ُيق

ي    المشاركلم يكن    إذا 
سية وف  ي ليبيا، فانه يتعهد بإتمام اجراءات التسجيل قبل قرار الي 

مسجل ف 

سية  .مدة أقصاها ثالثون يوما من تاري    خ إبالغه بنية الي 

 :لصالح ونيابة عن

 الوظيفة:  االسم:  

:  الهاتف:  ي
ون   بريد الكي 

 التوقيع:  التاري    خ: 

 

ل له حق اإلقرار  يجب إتمام  -  وَّ
 
كة العليا التوقيع منوتوقيعه وختمه بواسطة الُمخ  .إدارة الشر

  



 

 
8صفحة :  م                                                        2022                                                     العطاءاتلجنة   

 

 معهد النفط للتأهيل والتدريب 
 الطبيةلخدمات  لالتأهيل املسبق  استبانة

 تسجيل  ال الكيان القانوني / شهادات / املشارك معلومات عامة عن   -( 2)امللحق  
 : المشاركمواصفات  .1

كة المتعاقدة  1   االسم التجاري للشر

  المدينة / الدولة  / الشارع- يسي الرئعنوان المقر  2

 رقم  3
 
  البلد  بمفتاح الهاتف / مصحوبا

ي )الموقع(  4
ون    الموقع اإللكي 

5 
كة ليبية بالكامل   رسر

 رقم الشهادة وتاري    خ التسجيل + نسخة مرفقة 
 ☐ ال           ☐ نعم

 

6 
كة أجنبية   فرع لشر

 رقم الشهادة وتاري    خ التسجيل + نسخة مرفقة 
 ☐ ال           ☐ نعم

 

7 
ي دولة ليبيا  

 مرخص له بممارسة األعمال ف 
 توجب إرفاق نسخة مما يفيد ذلك 

 ☐ ال           ☐ نعم

 

 

رف -
ُ
كة المساهمة من اتفاقيةنسخة  ق ت اكة أو اتفاقية التمثيل أو شهادة تسجيل الشر  .الشر
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 : التمثيالت .2

ي مجال العمل  1
ة ف    عدد سنوات الخي 

كتك  2  ☐ ال           ☐ نعم الخدمات؟هل تقدم رسر

3 
مقدم   عن  كتك  رسر تنوب  تمثله؟   الخدمةهل    أو 

العطاء   "،كان الجواب "نعم  إذا  ي 
المشاركة ف  ي 

القدرة ف  يرج  تقديم أدلة تثبت 

ام نيابة عنها  . وااللي  

 ☐ ال           ☐ نعم

 

 

ي حالة إرسال "الدعوة للمناقصة المسؤولبيانات االتصال بالشخص   .3
 
 "ف

  االسم واللقب  1

  الصفة  2

  رقم الهاتف 3

  رقم الهاتف المحمول 4

ي  5
ون  يد اإللكي    عنوان الي 

يد الشي    ع  6   عنوان الي 
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 للمشارك   التأسيسي الهيكل  -( 3) امللحق
ك .1  الملكية( (األم  ةالشر

 

كات  .2  ( الملكيةالفرعية)الشر

 

 

  . الهيكل التنظيمي  :المعلومات األخرى واجبة التقديم-المرفقات -

  

  

كة األم  ي رأس المالنسبة  موقع المكتب المسجل  الشر
 المشاركة ف 

1    

 

كة األم االصلية  1    الشر

كات  2    الفرعية الشر

 

كة   كة التابعة  اسم الشر ي رأس المال الشر
 نسبة المشاركة ف 
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 معهد النفط للتأهيل والتدريب 
 الطبيةلخدمات  لالتأهيل املسبق  استبانة

 إقرار بموقف الشركة   -( 4) امللحق

1 
أي   توجد  ضد  أحكامهل  جارية  أو  معلقة  قضائية  دعاوى  أو  مطالبات  أو 

كتكم؟   رسر
 ☐ ال           ☐ نعم

 

 يرج  إرفاق التفاصيل بنعم،كانت اإلجابة   إذا 

2 
 
 
نظرا عمل  أوامر  أو  تعاقدات  أي  إنهاء  تم  خالل   هل  األعمال  أداء  لسوء 

عنها مطالبات  أ  السنوات الثالث الماضية أو أي تعاقدات أو أوامر عمل نش
ار الواقعة عىل الجهة المتعاقدة؟   نتيجة األرص 

 ☐ ال           ☐ نعم

 

 يرج  إرفاق التفاصيل بنعم،كانت اإلجابة   إذا 

ي  3
ي آخر خمس سنوات، هل طرأ تغيي  عىل الملكية ف 

كتكم؟ ف   رسر
 ☐ ال           ☐ نعم

 

 يرج  إرفاق التفاصيل بنعم،كانت اإلجابة   إذا 
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 معهد النفط للتأهيل والتدريب 
 الطبيةلخدمات  لالتأهيل املسبق  استبانة

 املعلومات املالية - ( 5) امللحق
 رأس المال ومعدل العوائد المالية   .1

  الحد األقىص لرأس المال المرخص به  1

  رأس المال المدفوع  2

انية آخر ثالث   3  ت سنوامي  

 

 

 

 

 والضمانات المرصفية  الخارجيونالمصارف والمراجعون الماليون  .2

1 
  الرئيسي  المضف

  العنوان

2 
  الفرعي  المضف

  العنوان

 

 :الخارجيي   للرجوع إليه عند الحاجة  أو المراجعي   بيانات االتصال بالمختص لدى المرصف    .3

1 
بيانات االتصال 

 بالمضف

 

 

2 
بيانات االتصال 
بالمراجعي    
 الخارجيي   
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 معهد النفط للتأهيل والتدريب 
 الطبيةلخدمات  لالتأهيل املسبق  استبانة

 

 

 

كة  .4  إقرار يتعلق بالسنة المالية والوضع المالي للشر

1  
 
كة؟ هل تقوم اآلن )أو سابقا  ☐ ال           ☐ نعم ( بأي إجراءات إفالس أو إعادة تنظيم الشر

 يرج  إرفاق التفاصيل بنعم،كانت اإلجابة   إذا 

2 
امات الخاصة   ي الدول هل أديت كافة االلي  

ائب والتأمينات االجتماعية ف  بالض 
 مكان عملياتكم حن  تاريخه؟

 ☐ ال           ☐ نعم

 يرج  إرفاق التفاصيل بنعم،كانت اإلجابة   إذا 

 

 :المعلومات األخرى الواجب تقديمها-المرفقات .5

ة لمشارك يجب إرفاق نسخة من الوضع المالي ل  ▪  .خالل السنوات الثالث األخي 

 تقرير معتمد عن آخر عملية مراجعة  ▪
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 معهد النفط للتأهيل والتدريب 
 الطبيةلخدمات  لالتأهيل املسبق  استبانة

 الخدمة لتقديم محددة  فنية معلومات  -( 6) امللحق
 :كافة الطلبات المختلفة خاللرسعة االستجابة ل .1

 ( ساعات3اقل من ) 

☐ 

 ( ساعة 24( ال ) 3من ) 

☐ 

 اليوم التالي 

☐ 

 

 حجم ومستوى خدمات الشبكة الطبية    .2
 
   محليا

 
 ودوليا

ها   )   ( مستشفيات و صيدليات وغي 

 شبكة دولية  ☐  شبكة محلية  ☐

 مقدم خدمة  200 أكير من

☐ 

 مقدم خدمة  150ال  100من 

☐ 

 مقدم خدمة  100اقل من  

☐ 

 

ة ام عن طريق وسيط ا  .3  ؟ TPAلشبكة الطبية الدولية هل يتم التعامل مع المزودين مبارسر

 وسيط  ☐  مبارسر  ☐

 

ونية  استخدام نظم    .4 ي متابعة اإلجراءات  الكتر
 
كي   حسابات   والمطالباتحديثة ف ومنح المشتر

 .ومصاريفهمخاصة لمتابعة اجراءاتهم  

 ال  ☐  نعم  ☐

 

 دفق المعلومات( تتوفت  التقارير )  .5
 

   ( ايام 3اقل من ) 

☐ 

 ( أيام7( ال ) 3من ) 

☐ 

     من اسبوع  أكير 

☐ 
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كة عىل رسالة او شهادة حسن أداء؟هل سبق ان تحصلت   .6  الشر

 ال  ☐  نعم  ☐

 كانت اإلجابة بنعم الرجاء ارفاق نسخة   إذا 

 

ة رسيانه مع أي عميل؟ .7  هل سبق ان تم إيقاف او انهاء عقد خالل فتر

 ال  ☐  نعم  ☐

 كانت اإلجابة بنعم الرجاء ارفاق نسخة   إذا 

  

 القضاء؟هل سبق ان تم إحالة أي خالف مع العمالء ال    .8

 ال  ☐  نعم  ☐

 كانت اإلجابة بنعم الرجاء ارفاق نسخة   إذا 

  

9.   
 
ي تقدمها حاليا

 ؟ ما هي أنواع التأمي   التر

  تجاري

☐ 

 صندوق جماعي  –تكافىلي   

☐ 

ي  –تكافىلي 
  صندوق ذان 

☐ 

 

كات قطاع النفط والغاز؟   .10  هل سبق ان تم تقديم خدمات ألحدى رسر

 ال  ☐  نعم  ☐

 كانت اإلجابة بنعم الرجاء ارفاق نسخة   إذا 

 

ي مجال تقديم  أو السابقة العقود الحالية و   .11
 
 الخدمة ف

 
ُ
 يفضل أن ت

ّ
ي جدول ح وض

 المستفيدين (  عدد  -السنة  –)اسم العميل ف 

 

 

 انتهت االستبانة 


