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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 التي سيتم طرحها الحقا يجب على املتنافسين قراءة هذه املعايير ا املنافسةواملشاركة في  التأهيلفي حال رغبتكم باملشاركة في برنامج 
ً
ملطلوبة وفهمها جيدا

وجميع هذه املعايير التي تتضمنها هذه الوثيقة مطلوبة من جميع الراغبين في التأهل لتقديم  ،أن هذه املعايير هي األساس في تأهيل املتنافسين على املشروع

 .عروضهم لتنفيذ أعمال الوزارة أو تأمين مشترياتها مع مراعاة التقُيد بتاريخ التسليم النهائي

قبول أو  وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتيحق ل إن القصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سببا في عدم التأهل.

.
ً
 رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسبا

 التاريخ االجراء

  2/04/2018تاريخ    االثنين يوم  ملفات التأهيل  إلرسالآخر موعد 

 2018 /04/04وحتى تاريخ  02/04/2018من تاريخ    تقييم ملفات تأهيل التنافسين

  08/04/2018تاريخ    ألحدايوم  نتائج التقييم واختيار املتنافسين

 

 التواصل واالستفساراتمعلومات 
  RFP@yesser.gov.sa د االلكتروني:عبر البري فسارات املوردين يرجى التواصلالستقبال است

 ملفات التأهيل معلومات تسليم
أن يورد ردوده على كافة  املتقدممرتبة ومصنفة بطريقة واضحة بترقيم الصفحات للتمكين من املراجعة بيسر وسهولة. ويجب على  امللفيجب أن تكون أجزاء 

 ن تلك املتطلبات فينبغي توضيح ذلك.املتطلبات الواردة في هذه الوثيقة، وإذا لم يكن لدى مقدم العرض جواب ألي م

 وتأكيد الوثيقة التزاماااللتزام بجميع ما ورد في هذه وعلى الراغبين في التنافس على تنفيذ األعمال 
ً
 لذلك فإنه يجب مطلقا

ً
جميع النماذج املرفقة التوقيع على  ا

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

 رسالها على البريد االلكتروني أدناهملفات التأهيل يرجى التسليم 

  RFP@yesser.gov.sa : ر البريد اإللكتروني التاليعب

 مع الشكر والتقدير          

 

 

 

 

 : محمد بن سعود النحيطاالسم 

 : مدير مشاريع أول املسمى الوظيفي 

 برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية يّسر الجهة
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 2030نبذة عن رؤية المملكة 
 

القيادية ة بين الدول لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيع

 .على مستوى العالم

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

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

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

بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم  سق معوتنمزدهر ووطن طموح وهذه املحاور تتكامل  اقتصادحيوي،  مجتمعتعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: 

 .االستفادة من مرتكزات هذه 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

  رنامج تعزيز الشخصية الوطنيةب .11

 برنامج تحقيق التوازن املالي  .12

 

 نبذة عن برنامج التحول الوطني
 

طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 
ُ
وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات  2030أ

ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية االقتصادية والتنم
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف ومجابهة  2030وية في سبيل تحقيقها. وَحدَّ

ة، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي، وبن 2020هذه التحدّيات إلى العام  اء خطط تفصيلية لها، بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام  24تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى 

 .املقبلة

، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، 2030ململكة العربية السعودية ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية ا

، والنظر في اعتماد مبادرات  2016وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 
ً
م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 .امجإضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرن

ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحد  بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ
ً
يد بعض األهداف املشتركة والتزاما

ة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّم 

 .تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء
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  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نعنبذة 
 

وسائل االتصال وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية ويتولى الوزارة اآلن وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات السعودية هي الوزارة املسؤولة عن جميع 

 معالي املهندس / عبدهللا بن عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل
 

تشغيل وصيانة أنظمة املوارد  “ملشروع  لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهمللمتنافسين الالزمة تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات 

إتباعها  والواجب، اخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات " في الرياض NGRPالحكومية 

 أهيل وفق اآلتيوتسير إجراءات الت للتنافس في تقديم العروض. للتأهلاملتنافسين لتقييم في تقديم املستندات 

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

 .مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد

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

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

 ارات ميدانية ملشاريع سابقةزي.  

 مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة  

 افسينتنزيارات ميدانية ملكاتب امل 

 تنافسيناو مكاملات مع امل مقابالت شخصية 

 

 .في محضر رسمي يوقع من قبل جميع األعضاء وتوثيق املخرجاتتقوم لجنة التأهيل بدراسة ملف املنشأة بناًء على معايير التأهيل املعتمدة وإعداد تقرير بذلك -4

 .قنوات التبليغ األخرى نشر نتائج تقييم العروض التأهيلية عبر املوقع االلكتروني من ضمن -5

 بنتيجة تقييم العروض التأهيلية وأسباب استبعادهم من الدخول في املنافسة على املشروع.املتنافسين جميع تزويد -6
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 عن املشروع : معلوماتالثاني القسم
 

 نظرة عامة عن المشروع 
اإللكترونية الحكومية "يسر" بتنفيذ مشروع تشغيل وصيانة أنظمة تخطيط وإدارة املوارد تقوم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة ببرنامج التعامالت 

تعانة بإحدى الحكومية املوحد وذلك لدعم تنفيذ واستخدام الخدمات اإللكترونية الحكومية بالشكل األمثل. وتهدف هذه الكراسة إلى طلب عروض تقدم لالس

 للتفاصيل الفنية واملواصفات والشروط الواردة بها. مما يدعم مسيرة التحول للتعامالت الشركات املتخصصة في مجال تقنية املعلوما
ً
ت لتنفيذ هذا املشروع وفقا

 ومسيرة التحول الوطني. 2030اإللكترونية الحكومية في الجهات الحكومية ومواكبة رؤية اململكة 

من أهم األنظمة املشتركة التي سعى برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية )يّسر( الى توفيره حيث يعتبر نظام موارد الحكومي بمساره الحالي )املوارد البشرية( 

ألساسية لهذا النظام لعدد من الجهات الحكومية من خالل تعاون البرنامج مع الجهات ذات العالقة بإصدار التشريعات واألنظمة والتعليمات املتعلقة باألعمال ا

ن دنية، وذلك تحقيقا ألهداف التحول الى التعامالت االلكترونية الحكومية. وقد تكلل ذلك بالنجاح وهلل الحمد من خالل املرحلة األولى مممثلة بوزارة الخدمة امل

مج امللك سلمان برناالبرنامج والتي تم نشر النظام فيها لتشمل عدة جهات حكومية ، بعد النشر السابق للنظام في وزارة الخدمة املدنية عن طريق التعاون مع 

 لتنمية املوارد البشرية التابع لوزارة الخدمة املدنية. 

 بأن النموذج املتبع في تشغيل وصيانة النظام في الجهات الحكومية املستفيدة من برنامج امللك سلمان لتنمية املوارد البشرية يتم
ً
نشره وكتابته على شكل  علما

 لجهات الحكومية املستفيدة بشكل عام النموذج ٌيقسم الدعم إلى مستويين رئيسيين:اتفاقية مستوى خدمة سوف يتم توزيعها على ا

  الوظيفي. مستوى الدعم األول )دعم أعمال(: هذا املستوى موجود بالجهة الحكومية املستفيدة من النظام ويتولى مسؤوليات حل املشاكل وتوفير الدعم

 الحفاظ على وحدة النظام وذلك بإحداث أي نوع من التعديالت على مستوى الحلول املطبقة.تم منح الصالحيات لهذا املستوى بما ال يخل بمبدأ 

  :مستوى الدعم الثاني )املركزي(: هذا املستوى يتواجد في برنامج يّسر بشكل مركزي بحيث يتولى 

o   بعد تصعيدها. صيانة األنظمة وحل جميع املشاكل التي تطرأ على النظام ولم يتم حلها عن طريق املستوى األول 

o  املساعدة واإلسهام في دعم األعمال في التغييرات التي تطرأ على الجانب الوظيفي للنظام وال تؤثر على مستوى الحلول املطبقة. 

o  .عمل ونشر التغييرات الالزمة على جميع النسخ املوجودة من النظام على مختلف الجهات الحكومية املستفيدة 

 الوضع الحالي للمشروع

( والتي تهدف في أحد معاملها إلى تسهيل التحول للجهات الحكومية إلى مستهلكين فعالين للخدمات 2030اململكة العربية السعودية في تنفيذ رؤية اململكة ) شرعت

 16ا.   في الوقت الحالي انضمت اإللكترونية. ولتحقيق ذلك، أطلقت مبادرة الحكومة الوطنية لتخطيط املوارد بهدف توحيد الكيانات الحكومية في إدارة موارده

الذي تتم استضافته في برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية  NGRPجهة حکومیة إلى مشروع تشغيل وصيانة أنظمة تخطيط وإدارة املوارد الحكومية املوحد 

 "يسر" وهي كالتالي:

 وزارة الخدمة املدنية .1

 وزارة العدل .2

 وزارة النقل .3

 واالعالموزارة الثقافة  .4

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية .5

 مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية .6

 وزارة البيئة واملياه والزراعة .7

 وزارة الشؤون االسالمية والدعوة واالرشاد .8
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 وزارة التجارة واالستثمار .9

 وزارة الشؤون البلدية والقروية .10

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية .11

 وزارة الحج والعمرة .12

 رئاسة االستخبارات العامة .13

 وزارة املالية .14

 وزارة االقتصاد والتخطيط .15

 وزارة االسكان .16

لدعم والتشغيل تتطلع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات من خالل كراسة الشروط واملواصفات هذه الى أن املقاول سيتحمل املسؤولية الكاملة عن إدارة ا

لكل جهة على حدة ، باإلضافة إلى توفير كافة التجهيزات و املستلزمات املطلوبة للتشعيل و الصيانة و الدعم )من والصيانة املستمرين ملدة عام ميالدي كامل 

ضح في كراسة الشروط أجهزة و برمجيات و موارد بشرية ، و ال تدخل فيها التجهيزات املطلوبة للبنية التحتية في مركز البيانات املستضاف في يّسر( كما هو مو 

 ات. يرجى مراجعة بقية أجزاء كراسة الشروط واملواصفات واملالحق املرفقة معها ملعرفة ملزيد من تفاصيل النطاق.واملواصف

 اهداف المشروع 
 والتشغيل والصيانة بشكل موحد للجهات الحكومية سيحقق ما يلي: NGRPان نجاح برنامج يّسر في توفير نظام تخطيط وإدارة املوارد الحكومية 

 وظائف وخدمات واجراءات واساليب انظمة تخطيط املوارد في الجهات الحكومية. توحيد وضبط 

 .يعزز االستثمار الحكومي بشكل موحد وملرة واحدة وعدم تكراره في كل جهة من الجهات الحكومية على حدة 

  2030يزيد من تحقيق أهداف التحول الى التعامالت االلكترونية الحكومية وفق رؤية اململكة. 

  من إمكانية التكامل والتشغيل البيني بين الجهات الحكومية.يعزز 

 .ُيحّسن من جودة إجراءات العمل، وإدارة األصول، وتطوير خدمات العمالء، والتكامل الذي يتمحور حول الخدمات 

 .يخفض املخاطر ويقلل من تكاليف الشراء 

 مدة تنفيذ المشروع 
 ستكون مدة املشروع ثالث سنوات.

 روع  نطاق عمل المش
ات النظام املطلوب تتولى الشركة املرشحة تنفيذ املهام واألنشطة التالية بشكل أدنى لخدمات التشغيل والصيانة والدعم الوظيفي والحوكمة واالستالم ملستوي

 (:3.4ستفيدة واملحددة ضمن البند )( وذلك في الجهات الحكومية امل3.3( لكل من املسارات واألنظمة املطلوبة واملحددة ضمن البند)3.2دعمها ضمن البند )

 توفير الدعم األول في الجهات املستفيدة و توفير الدعم الثاني واملركزي في برنامج يّسر. .1

 (.4( وإدارة املشروع في البند )3.6توفير فريق إدارة مشاريع كما سيتم توضيحه ضمن متطلبات فريق العمل في البند ) .2

 (.One Way Integration - Two Way Integrationخرى الخاصة بالجهات الحكومية املستفيدة )توفير حلول للتكامل مع االنظمة األ  .3

 تصحيح االخطاء واملالحظات التي قد تظهر على النظام اثناء فترة التشغيل والصيانة. .4

 متابعة طلبات الدعم الفني وتوثيقها واغالقها حسب اتفاقية مستوى الخدمة. .5

 املوحد في حال تطبيق أو نشر لتعديالت ان لزم االمر. تحديث مستمر لوثائق النظام .6

 .Issues Log Reportو Weekly Status Reportرفع التقارير الدورية عن طلبات الدعم الفني  .7

 ( والتي يتم استخدامها كأساس ألي عملية نشر وتطبيقGolden Templateعكس جميع التعديالت والتغييرات على الوثائق والنسخة الذهبية ) .8

 للنظام في أي جهة جديدة.
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لفريق  كتابة مستند خاص باألخطاء الشائعة مع الحلول الخاصة بها ، ، باإلضافة إلى دليل أفضل املمارسات ، و الدروس املستفادة لكي تكون مرجع .9

 الدعم مستقبال. 

 لكل جهة( سنويا حسب حاجة كل جهة. 15لكل جهة( وتنبيهات )عدد  30بناء تقارير )عدد  .10

 ( الصادرة من الشركة املزودة.Patchesأو  Hotfixesالتحديثات ) تنفيذ .11

مناقشة املستخدمين وحضور وتوثيق االجتماعات التي قد يتطلبها تشغيل وصيانة النظام، بما في ذلك أي متطلبات جديدة عند الحاجة لطلبات  .12

 تغيير رسمية من عدمها.  

 (.Oracleمن مورد النظام أن اإلعدادات تطابق أفضل املواصفات املقترحة من )مراجعة إعدادات النظام والحصول على شهادة معتمدة  .13

ي((. يجب على مقدم العطاء تقديم الضمان املستمر والدعم التشغيلي والصيانة ملدة عام )توفير الخبراء )الدعم التشغيلي مثلما هو الدعم الفن .14

 تغطية األجهزة والبرمجيات والتشغيل

الخدمات االحترافية والتي تتضمن ورش عمل خاصة بالتدريب على النظام وما يشملها من تجهيزات وأدوات أو أي خدمات  يلتزم املقاول بتكاليف .15

 اضافية كتقارير للنظام لم يتم االشارة لها في هذه الكراسة.

 يجب أن يحافظ املشروع على توافر التشغيل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في جميع املواقع .16

 أن تغطي جميع املواد والتراخيص )إن وجدت(، والخدمات، والدعميجب  .17

يجب على مقدمي العطاءات توفير ضمان و صيانة و دعم على مستوى عال، من خالل مقاول تقني لجميع مكونات األجهزة والبرمجيات املستخدمة  .18

جميع أنشطة العمل الواردة في العقد ضد جميع أخطاء التصميم في حلول التنفيذ. يجب على مقدمي العطاءات أن يغطي الضمان والصيانة والدعم 

 والتصنيع والبيئة

توفي يجب أن يشمل الضمان والصيانة والدعم إصالح أو استبدال املنتجات خالل فترة الدعم من قبل مقدم العطاء. املنتجات املستبدلة يجب ان تس .19

 املواصفات دون تعديل او تطوير

التكاليف بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر تكاليف املواد والعمالة والسفر والنقل ومصاريف املعيشة املرتبطة  مقدم العرض مسؤول عن جميع .20

 .بجمع وإرجاع املكونات التي يغطيها الضمان والصيانة والدعم

 تم إصالحها في املوقع.يجب على مقدمي العروض أن يذكروا موقع مركز )مراكز( اإلصالح الخاصة بهم لجميع العناصر التي ال ي .21

ت وتقنية فترة الضمان والصيانة والدعم لن تعتبر منتهية الصالحية قبل الحصول على توقيع القبول الفني النهائي لكل مكون من قبل وزارة االتصاال  .22

 املعلومات لضمان أن جميع املكونات تعمل بشكل جيد عند انتهاء فترة الضمان والصيانة الدعم

 لعروض شرح الضمانات وإجراءات الصيانة والدعم لتلبية الشروط واملتطلبات من خالل اتفاقية مستوى الخدمةيطلب من مقدمي ا .23

 يجب على مقدم العطاء تقديم األدوات، السياسات، اإلجراءات، التدريب للحصول على الدعم املستمر .24

 bug fixes, hot fixes, scheduled upgrades, code أي مشاكلمقدم العطاء يجب أن يصف جميع أدوات التغيير وااللية واالجراءات في اصالح  .25

testing and promotion.. 

 .مقدم العطاء يجب أن يصف الحلول املتوفرة لدعم النسخ والنشر ضمن جميع البيئات ويعرف كل االدوات التي تستخدم التمام ذلك .26

 . اإلنتاج(، واإلنتاج، وبيئة التعافي من الکوارثكل البيئات يجب أن تكون مغطاة مثل التطویر، واالختبار )ما قبل  .27

 .( لجميع الجهاتNGRP) أنظمة املوارد الحكومية املوحدة يجب أن يقوم املقاول بتنفيذ وتشغيل ودعم .28

 ,HR core, Payroll, HR Self-service Oracle learning management (LM) نظام املوارد الحكومية املوحدة   يحتوي على أنظمة من أوراكل مثل .29

Oracle performance management (PM), etc.  

 .مقدم العطاء يجب أن يؤكد أن جميع النشاطات االنتقالية ال تؤثر على الخدمات املتوفرة بشكل أو بآخر .30

 .دارتهاوأي نظام يحتاجه وا  operating systems, OS patches system :األجهزة واألدوات سوف تقدم كاملة بكل احتياجاتها مثل .31

 املقاول مسؤول عن تركيب وتكوين ونشر كل أجزاء الحلول ضمن كل البيئات .32

 ة اإلنتاجبيئة التطوير وما قبل البيئة االنشائية يجب أن يضم نظام التشغيل ومكونات البرامج واملنتجات واألدوات املشابهة لتلك املتواجدة ببيئ .33

 وكل االدوات املالئمة لدعم عمليات التطوير و الفحص والنشر –أجهزة الكمبيوتر  –قع العمل بيئة ما قبل االنتاج والتطوير يجب أن تشمل كل موا .34

  الحلول يجب أن تضمن االمان من البداية الى النهاية .35

 املقاول يجب أن يعطي خطة لكل عمليات التركيب والتسليم والتنفيذ الخاصة به )التعبئة، الشحن،... الخ( .36
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 -( وتشمل ما يلي:NGRPكومي املوحد )دعم وصيانة نظام موارد الح .37

i) .تدريب املختصين باإلدارة العامة للموارد البشرية على انظمة املوارد البشرية في نظام موارد 

ii) .الدعم املباشر ملستخدمي النظام من املختصين باإلدارة العامة للموارد البشرية والدعم املباشر لكافة املستفيدين لنظام موارد بالجهة 

iii) لنطاق التدريب املعتمد من قبل برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية نقل املع 
ً
 يسر -رفة للمختصين بإدارة تقنية املعلومات طبقا

iv) ( حل املشاكل التقنيةTechnical Bugs في الحلول املطبقة والتي قد تقتض ي التعديل أو التغيير فيما هو مطبق من حلول لحل هذه املشكلة او )

 نية جديدة لتلبية متطلبات الجهة.إضافة حلول تق

v) .توفير البيانات التي قد تطرأ لها الحاجة في أنظمة الجهة األخرى عبر حلول تقنية 

vi) جهات التعديل على التقارير املوجودة في حالة تطابق ذلك مع نماذج وقوالب التقارير املعتمدة لدى أنظمة الخدمة املدنية وبعد أخذ موافقة ال

 التقارير املشتركة بين الجهات املطبقة لنظام موارد.املسؤولة وذلك في 

vii)   .إضافة تقارير جديدة أو تعديل على التقارير الحالية التي تمت إضافتها كمتطلبات خاصة بالجهة أثناء التطبيق 

viii) إضافة اشعارات جديدة أو تعديل على االشعارات الحالية التي تمت إضافتها كمتطلبات خاصة بالجهة أثناء التطبيق . 

ix)  داخلية التعديل على قواعد التحقق املوجودة وذلك في حالة تطابق ذلك مع أنظمة ولوائح الخدمة املدنية وتطابقها مع إجراءات وتنظيمات العمل ال

 الخاصة بالجهة ، بما ال يتعارض مع ما تم االتفاق عليه في وثائق تأكيد املتطلبات.

x)  ملتطلبات اإلدارة العامة للموارد البشرية بالجهة.تفعيل الخدمات الذاتية ألنظمة املوارد البشر 
ً
 ية وذلك طبقا

xi) ( توفير خدمة الدعم املتقدم من الشركه املوردهSolution Support Centre,) :بالخصائص التاليه 

 ساعه جميع ايام االسبوع. 24توفر فريق دعم تقني مخصص ملشروع يسرعلى مدى  (1)

 هاتف مجاني توفره الشركه املورده.امكانية الوصول لهذا الفريق من خالل  (2)

 القيام بتقييم النظام بشكل دوري كجزء من الصيانه الوقائيه. (3)

 اعداد تقارير خاصه بالصيانة الدورية ، و البالغات. (4)

 توفير مدير حساب تقني يقوم بتقديم التقارير و مناقشتها و يقوم باعمال التصعيد مع الشركه املورده عند الحاجة. (5)

 بيانات الخاصة بنظام "موارد" لبيئات العمل املختلفة والبنية التحتية الخاصة بها:دعم قواعد ال .38

i) )دعم قواعد البيانات لبيئات العمل الثالث )البيئة اإلنتاجية، البيئة التطويرية والبيئة االختبارية 

ii) الصيانة الدورية للمكونات الفنية للنظام 

iii)  البيئة اإلنتاجية حسب الحاجةتحديث البيئة التطويرية وبيئة االختبار من 

 الطاقة البشرية التي ستتولى تنفيذ نطاق العمل .39

i) ( مستشارين أنظمة أوراكل للموارد البشريةOracle HCM Techno/Functional Consultant كفريق دعم فني لكل جهة وكذلك فريق دعم فني )

 ة الدعم الفني في حالة الحاجة لذلك مركزي في يسر وذلك ملساعدة فريق الدعم املتواجد في بالجهة في عملي

ii) ( اإلشراف على فريق الدعم الفني املتواجد بالجهة عن طريق رئيس فريق املوارد البشريةOracle HCM Track Leader.بيسر ) 

iii) .مدير مشاريع ليتولى إدارة املشروع من الناحية اإلدارية والفنية 

iv)  يسر. –التعامالت اإللكترونية مختص ي قواعد بيانات وتطبيقات وذلك بمقر برنامج 

 

 

من قبل التقييم األمني للنظام، يقوم املقاول بعمل مسح أمني مرتين سنويا عند الطلب عن طريقة أو عن طريق طرف ثالث يتم املوافقة عليه كتابا  .40

 فريق برنامج يسر، للقيام كحد أدنى ال الحصر باملهام التالية:

a. مراجعة التطبيقات مستوى الرقع األمن( يةSecurity Patches.) 

b.  يوم. 36وضع آليه إليقاف الحسابات غير املستخدمة أو الغير منشطة ملدة تتجاوز 

c.  تقرير إداري وفني لجميع صالحية املستخدمين تشمل توضيح جميع املوارد والصالحيات التي يمكن أن يصل إلها كل موظف. وضمان تطبيق الحد

 قائمين على إدارة البرامج.األدنى من الوصول لجميع املوظفين وال
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d. .التأكد من عدم وجود أي وصول للموارد لألشخاص غير املخولين، سواء كان الوصول مادي، شبكي أو عبر استغالل التطبيق 

e. .التأكد من مطابقة الحلول املقدمة مع االشتراطات التشغيلية والسياسات األمنية املقدمة من قبل الشركة املزودة 

f. ام يتطابق مع السياسات واإلجراءات األمنية يعمل بها داخل برنامج يسر، أو يتم املوافقة عليها من قبل برنامج يسر.التأكد من أن النظ 

g. همة أو التأكد من أنه يتم توثيق جمع العمليات املتعلقة بالوصول أو التغييرات على البيانات املصنفة من قبل برنامج يسر أو الجهة كمعلومات م

 حساسة.

 ملقاول التأكد من سالمة وحفظ البيانات من التعديل سواء خالل التعديل أو النقل.يجب على ا .41

 (Audit Trailيجب على املقاول تفعيل خاصية السجالت واسترجاع البيانات ) .42

 مخرجات المشروع
 مراحل املشروع املختلفة:يتولى املقاول تفصيل وتطوير املخرجات التالية باللغة العربية )عدا البرامج املصدرية( وتسليمها ضمن 

 :وثائق ادارة املشروع وهي كما يلي 

o :خطة ادارة املشروع متضمنة ما يلي 

 .الهيكل التنظيمي للمشروع مع بيان األدوار واملسؤوليات 

 .خطة االتصال والتواصل 

 .خطة ادارة الجودة 

 .آلية إدارة التغييرات والتنمية على النظام 

 مج التدريبية ألعضاء فريق الظل في برنامج يّسر.خطة التدريب ونقل املعرفة والبرا 

 خطة ادارة املخاطر واملعوقات والقضايا 

 .جدول عمل تنفيذ املشروع 

  وثائق محاضر االجتماعات التي تعقد خالل تنفيذ مراحل املشروع سواءا داخليا مع برنامج يّسر أو خارجيا مع الجهات

 الحكومية املستفيدة.

  والدورية املتعلقة بتقدم سير عمل املشروع.التقارير العامة 

  تقارير الخاصة بسجل املشاكل وسجل لجميع النشاطات واألحداث املرتبطة في النظام وذلك في جميع الجهات الحكومية

 املستفيدة. 

 :التعديل على وثائق األنظمة في حال التغييرات وهي كما يلي 

 .وثائق املتطلبات 

 .وثائق الفحص والجودة 

 التصاميم.  وثائق 

 .وثائق املواصفات 

 .وثائق املستخدمين 

 ( الستخدام النظام-ايميل -فالش -وسائط متعددة )فيديو .. 

 .وثائق التشغيل والصيانة 
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 القسم الثالث: متطلبات التأهيل
 

  التأهيل العامة متطلبات
 املستندات املطلوبة

 املتطلبات م

 مع ختمها بختم املورد صورة من السجل التجاري ساري املفعول  1

 صورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم املورد 2

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

 صورة شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة( 6

 املفعول  سارية والقروية البلديةمن وزارة الشؤون  صادرة املقاولينتصنيف  شهادةصورة  7

 )حسب النموذج املرفق(معلومات الشركة املقاولة ذكر  8

 أن تكون للشركة فرع/مكتب باململكة أو شريك سعودي ان كانت أجنبية ، وارفاق االثبات لذلك 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 

 املمول:  .............................................................اسم البنك / 

 الرصيد املتاح:           ..............................................................

 العنوان:                     ...............................................................

تف / الجوال:     ...............................................................الها  

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

 اإلجابة )نعم( الرجاء ذكر املزيد من التفاصيل: تاريخ اإلجراءات، األسباب املؤدية، الوثائق املتعلقة الخ. اذا كانت

 ☐   ال  ☒نعم  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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 متطلبات التأهيل الفنية
 

 املتطلبات م

 الهيكل التنظيمي للشركة 1

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

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

  الوثائقاملنافسات واملشتريات الحكومية فترفق، وترفق كافة 

 ☐   ال  ☒نعم  

........................................................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 

  السابقةهم المشاريع أنموذج 
 البيانات الوصف 

  اسم املشروع 1

   موقع املشروع 2
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  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

   املشروع بريد إلكتروني املسؤول عن 11

 

 هم المشاريع الحاليةأنموذج 
 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

    املسؤول عن املشروعأرقام للتواصل مع  10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 11
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 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

 الجنسية الوظيفة االسم الرقم
التخصص/ مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

 الجنسية الوظيفة االسم الرقم
التخصص/ مجال 

 الخبرة
 مدة الخبرة
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