
  

 

 

 

 

 االتصاالت وتقنية املعلوماتوزارة 

 
 ملشروعاملتنافسين  دعوة عامة لتأهيل

 قيادة التصميم الفني وبناء منصة سوق تكنولوجيا املعلومات

 التاريخ:

13 November 2019 

 
 

 

 

 

 

  



  
 

2 

 

 القسم األول: مقدمة

 لدعوتكم لتقديم عروضكم للمتنافسين، تأهيل املسبقالأن ترحب بمشاركتكم في برنامج  وزارة االتصاالت وتقنية املعلوماتيسر 
ً
لهذا  تمهيدا

 املشروع

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

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

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

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

. املعلومات
ً
 قبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسبا

 التاريخإجراءالإ

  28/11/2019  تاريخ ب   الخميس  يوم ملفاتإالتأهيلإإلرسالآخرإموعدإ

 2019 /5/12  تاريخ وحتى   1/12/2019من تاريخ   إتقييمإملفاتإتأهيلإالتنافسين

  10/12/2019تاريخ   الثالثاء   بيوم  نتائجإالتقييمإواختيارإاملتنافسين

 

 التواصل واالستفساراتمعلومات 

 pcc@mcit.gov.sa د االلكتروني:عبر البري فسارات املوردين يرجى التواصلالستقبال است

 

 ملفات التأهيل معلومات تسليم

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

 على كافة املتطلبات الواردة في هذه الوثيقة، وإذا لم يكن لدى مقدم العرض جواب ألي من تلك املتطلبات فينبغي توضيح ذلك.

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

ً
جميع النماذج لى التوقيع عا

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

 باملؤسسة أو الشركة.

 رسالها على البريد االلكتروني أدناهملفات التأهيل يرجى التسليم 

       pcc@mcit.gov.sa: التالير البريد اإللكتروني عب
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 2030نبذة عن رؤية اململكة 

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

 .الدول القيادية على مستوى العالم

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

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

 .ق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالثواملحرك لتنويع اقتصادها وتحقي

بعضها في سبيل تحقيق  وتنسق معمزدهر ووطن طموح وهذه املحاور تتكامل  اقتصادحيوي،  مجتمعتعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي: 

 .اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية

 لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية اثني زعبد العزيأطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن  وقد
ً
  .عشر برنامجا

  برنامج التحول الوطني .1

  برنامج خدمة ضيوف الرحمن .2

  العامة االستثماراتبرنامج صندوق  .3

  اللوجستيةبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات  .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

  برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .11

 برنامج تحقيق التوازن املالي  .12

 

 التحول الوطني نبذة عن برنامج

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

ا استراتيجية 
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف لتحقيق أهداف رؤية اململكة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وَحدَّ

ة، ومن ثم تحديد املبادرات الالزمة لتحقيق هذه  2020ومجابهة هذه التحدّيات إلى العام  2030العربية السعودية  بناًء على مستهدفات ُمحددَّ

امج في عامه األول على مستوى األهداف بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرن

 .جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات املشاركة في األعوام املقبلة 24

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

، والنظر  2016رنامج للعام ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات الب
ً
م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

 .في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج

 بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحو  
ً
ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض والتزاما

راك األهداف املشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإش

 .ساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداءالقطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأ
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  وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات نعنبذة 

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

 الوزارة اآلن معالي املهندس / عبدهللا بن عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل

قيادة التصميم “ملشروع  لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهمللمتنافسين الالزمة ات تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيان

اخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح  ،"الفني وبناء منصة سوق تكنولوجيا املعلومات

 :وتسير إجراءات التأهيل وفق اآلتي للتنافس في تقديم العروض. للتأهلاملتنافسين لتقييم دات إتباعها في تقديم املستن والواجبالتعليمات 

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

 .ترجمة معتمدالعربية أو مترجمة إليها من مكتب 

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

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

 ميدانية ملشاريع سابقة زيارات.  

  ت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقةمقابال  

 تنافسينزيارات ميدانية ملكاتب امل 

 تنافسيناو مكاملات مع امل مقابالت شخصية 

 

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

 .جميع األعضاء

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

)يّسر( على تطوير منصة السوق الرقمية )يشار إليه فيما برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات من خالل  تعمل

املعتمدين مع الجهات الحكومية التي  ملعلوماتاالتصاالت وتقنية اخدمات نصة في البداية إلى ربط مقدمي يلي باسم 'املنصة'(، حيث ستهدف امل

في هذه املنصة )مثل حلول تقنية املعلومات واالتصاالت، أو أكثر من  الخدماتوقد يتم على املدى الطويل توسيع نطاق  الخدمات،تعتزم شراء هذه 

 .ذلك(، كما يعتزم برنامج )يّسر( تطبيق هذه املنصة من خالل حل قائم على تقنية املعلومات

 املعلومات تكنولوجيا لسوق  منصة بتصميم'( املوردين' باسم بعد فيما إليهم يشار) الصلة ذات املعلومات تقنية حلول  موردي منيتطلب املشروع 

 بعمل: البرنامج يقودها التي املعلومات تكنولوجيا وموردي الحكومة لتجميع

 دراسة مرجعية ألفضل املمارسات 

  النتائج والتوصيات 

  للسوق البنية املؤسسية التصميم الفني و تطوير 

 بناء السوق بما يتماش ى مع التصميم الفني 

  نماذج األعمال لتطوير نموذج مرجعي(Reference Model)  

  متطلبات األعمالBRD  الوصف التقني ملتطلبات النظام وSRS 

  املنصة تطوير 

  ورش عمل لنقل املعرفة 

 التشغيل والدعم والتحسينات 

 اهداف املشروع 

  تقليل التكلفة املالية 

  تقليل الوقت املستغرق لبناء او توظيف املنتجات التقنية 

 واإلنتاجية  زيادة االداء 

  تحقيق رضاء العمالء 
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 نطاق عمل املشروع  

ستمكن الجهات الحكومية من القدرة منصة التسوق الرقمي والتي لبناء  تقدم عروضهامنصة السوق الرقمية تطوير الشركات التي لديها خبرة في  

 على القيام بشراء والحصول على منتجات وخدمات رقميه يوفرها مزودين تلك الخدمات واملنتجات من خالل املنصة ومن األمثلة على تلك السلع

 cloud hosting ،cloud software ،cloudخدمات سحابيه )-خدمات مهنيين-تطوير برمجيات-الرقمية )مشتريات تكنولوجيات املعلومات 

support ،cloud operation management ،SaaS ،IaaS ،PaaS  )------الخ 

إنطاقإالعملإاملطلوبإماإيلي:إويتضمن

 دراسة مرجعية على مستوى العالم ألفضل املمارسات والتجارب في مجال منصات السوق الرقمية 

  لبناء املنصة بعد الدراسة املرجعية  الرئيسيةالنتائج والتوصيات 

  للسوق على أساس األعمال املقدمة واملتطلبات الفنيةالبنية املؤسسية تطوير التصميم الفني و 

 بناء السوق بما يتماش ى مع التصميم الفني 

  نماذج األعمال لتطوير نموذج مرجعي(Reference Model) –  ،(..استثمار،)حكومة، معايير، نشر 

 ألعمال متطلبات اBRD  الوصف التقني ملتطلبات النظام وSRS 

  تطوير املنصة(Plan, Design, Development, Deployment) 

  ورش عمل لنقل املعرفة 

 التشغيل والدعم والتحسينات 

ستربط املشتريين من الجهات الحكومية باملزودين ومنتجاتهم فيجب على املنصة توفير العديد من املنتجات للجهات الحكومية  الرقميةإاملنصة

مع  االتصاالت وتقنية املعلوماتحتى تكون إدارة االنفاق الحكومي مجديا. تهدف املنصة إلى ربط الجهات الحكومية التي تنوي شراء الخدمات 

 الخدمات.مقدمي 

 

  : متطلبات العمل للسوق من وجهة نظر املشتري 1الشكل 
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 . 1من وجهة نظر املشتري، تم توضيح نظرة عامة على متطلبات أعمال املنصة في الشكل 

 :: متطلبات العمل للسوق من وجهة نظر املشتري 1الشكل 

 على التسجيل في املنصة؛ حيث يمكن أن يتم التسجيل وزارة الصحة( قادًرا مثل الجهات الحكومية املشتري أو العميل ) املشتري:إإجراءات

االتصاالت وتقنية خدمات ة املرور لكي تقوم الجهة بشراء من قبل ممثل الجهة وعند التسجيل يجب أن يتم إصدار اسم املستخدم وكلم

 .املعلومات

 :االتصاالت وتقنية خدمات للسوق للبحث عن  النظام األساس يشتري قادًرا على تنفيذ األنشطة التالية على يجب أن يكون امل استكشاف

 الصلة:ذات املعلومات 

o يمكن أن يكون اختيار قائم على معيار، أو متطلًبا وصفًيا  االتصاالت وتقنية املعلوماتخدمة وضع قائمة باملتطلبات الخاصة ب

 أو مزيًجا من االثنين

o  إلى املتطلبات املدرجة؛ في هذه املرحلة، يجب أن تكون ذات الصلة استناًدا  االتصاالت وتقنية املعلوماتخدمة البحث عن

 املنصة قادرة على تقديم توصيات بشأن الخدمات ذات الصلة بناًء على حسابات محددة مسبًقا

 :في املنصة، فيجب أن يكون لدى املشتري االتصاالت وتقنية املعلومات خدمات ستيفاء املتطلبات من قبل أي من إذا لم يتم ا التقييم

الخدمات طلبات أو عدم استيفائها من قبل ار نشر املتطلبات ودعوة العروض )الفنية واملالية( من املوردين؛ في كلتا الحالتين )تلبية املتخي

 على تقييم العروض الفنية واملالية املختارة للموردين؛ طلب األسعار / األسعار النهائية
ً
من  الحالية(، كما ينبغي أن يكون املشتري قادرا

يجب تمكين كل من هذه األنشطة على املنصة؛ بعد ذلك،  -هؤالء املوردين، حيث يجب أن يكونوا قادرين على االستجابة لهذا الطلب 

 سيقوم املشتري بوضع استكمال عمل املورد لتوقيع عقد معه

 :سيتم تخزين العقد بين املشتري واملورد النهائي على املنصة )سيتم تطوير العقد على أساس االتفاقيات الرئيسية املذكورة  املعامالت

أدناه(؛ سيتمكن املشترون من استالم الفواتير من املوردين استناًدا إلى بنود وشروط الفواتير الواردة في العقد وسيتمكنون من دفع 

 ن خالل املنصةالفاتورة إلى املورد م

 يجبإأنإتتضمنإمتطلباتإنشاطإاملنصةإمنإمنظورإاملوردإماإيلي:

 :تسجيل املورد على املنصة والتي سوف تتطلب تقديم الوثائق من خالل املنصة والتحقق منها للموافقة على طلب تسجيل املورد املورد 

 لتقييم الخدمة  افًيا أو بالتوازي مع عملية إعداد املوردين(ستحدث )سواًء كان مورًدا إضستكون هناك عملية اعتماد قائمةإالخدمات:إ

بعدها إدراج الخدمة  يمكناستناًدا إلى املعايير الفنية واألمنية. وبمجرد اكتمال عملية االعتماد، سيتم توقيع اتفاقية رئيسية مع املورد 

 في املنصة مع وصفها واألسعار وفًقا ملا هو متفق عليه في الشروط الرئيسية

 :على املشاركة في عملية املزايدة اإللكترونية بشرط أن يكون مؤهل  االستجابةإلتقديمإالعروضإاللكترونية 
ً
يجب أن يكون املورد قادرا

 للمتطلبات حتى يتمكن من املشاركة في العملية

 :وفًقا  االتصاالت وتقنية املعلومات  لخدمة يجب أن يكون املوردون قادرين على إرسال الفواتير وتلقي الدفع مقابل تقديم ا الدارةإاملالية

 للعقد املوقع مع املشتري 

إ  
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إمتطلباتإاملشروعإ

 وما يلي هو الحد األدنى من امليزات والقدرات التي يجب ان توفرها املنصة:

  تجربة املستخدم .1

 منصة التسوق الرقمي .2

 إدارة الحساب  .3

  وتصفية النتائجالبحث  .4

  املنتجاتتصنيف  .5

  املنتجاتوصف  .6

  والتقييم ملراجعةا .7

 اتاحة املنتجات  .8

 مقارنة األسعار  .9

 خدمة العمالء .10

 إدارة الشراء .11

 امن املعلومات وسياسة الخصوصية .12

  االتفاقيةتحليل البيانات  .13

 يلزم من: ما  املنصةيجب ان توفر  .14

 املحتوى  إدارة (content management) 

  التعاون(collaboration) 

 املراقبة (monitoring) 

  االرتباط خدمات ومنتجات(integration (product/services)) 

 عملياترسائل ال (transactional emails) 

إ  
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إنظرةإعامةإأوليةإللبيئةإالعامةإللسوقإ

 

 : بيئة منصة السوق الرقمية2الشكل 

 هناكإخمسةإعناصرإأساسيةإمحوريةإفيإبنيةإمنصةإالسوقإالرقمية:

 :أساس املنصة مع واجهة املتجر التي توفر متجًرا رقمًيا لجميع الخدمات، مدعومة بكتالوج موحد يتم فيه دمج  املتجرإوالكتالوج

 الخدمات

 :تشمل إدارة العقود، والفواتير املوحدة للمشترين، وإصدار الفواتير من قبل املوردين والدفع لهم الدارةإاملالية 

 :تالوج تجارية بالكامل، مما يتيح بدء وتفعيل اشتراكات الخدمةلجعل الخدمات في الك إدارةإعالقاتإالعمالء 

 :لتحليل السلوك في املنصة، وذلك بهدف تحسين تجربة العمالء التحليالت 

 :تشمل جميع الجوانب املتعلقة بالرصد وإجراءات حجز التذاكر املتعلقة بعمليات حل تقنية املعلومات في املنصة التشغيلإوالصيانة 
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إملتطلباتإاملنصةإالقائمةإالتاليةإعلىإسبيلإاملثالإوليسإالحصرإ

 الوصف الفرعيةإالعناصرإ العناصر

 والكتالوجإاملتجرإ

 املتجر واجهة
الحكومية للوصول إلى وظائف املنصة املختلفة  الجهاتتوفر الواجهة الرقمية لعمالء 

 وعروض األسعار

 الواردة األسعار تحديد
 من كجزء لتقديمها املنصة في املقدمة والخدمات املنتجات بتحديد للمقدمين يسمح

 للمناقصات لالستجابة أو الكتالوج

 العروض تقديم

 اإللكترونية

 أو العامة للخدمات أو للموردين، بتقديم العروض الحكومية الجهات لعمالء يسمح

 محددة ملتطلبات

 الخدمات كتالوج

 وأسعارها املنصة ومكوناته في املعروضة خدماتال لجميع موحًدا عرًضا تقديم

 والوثائق التفصيلي والوصف الخدمة مستوى  واتفاقيات

 
ً
 الخدمات كتالوجات ربط على قادرة الطبقة هذه تكون  أن يجب ذلك، إلى إضافة

 (Googleو AWS املثال، سبيل على) أخرى  ملنصات

 إدارة املوردين
وتقديم واجهة أمامية  املنصةيسمح للمزودين بالتسجيل من خالل فتح حسابات في 

 لتسجيل منتجاتهم وخدماتهم في الكتالوج

 الدارةإاملالية

 بشكل كاملإعداد العقود مع املزودين للخدمات وإدارة العقود  إدارة العقود

 دمات ذات الصلة في فاتورة واحدة للختوحيد جميع الفواتير والرسوم من مزود واحد  الفواتير املوحدة

 واثباتها ضد العقود واالشتراكات استالم الفواتير من املزودين  إدارة فواتير املوردين

 شتراكات الخدمات املتعاقد عليها دفع مدفوعات املزودين إلى ا إدارة دفع املوردين

إدارةإعالقاتإ

 العمالء

 لجميع االشتراكات في املنصة وإدارة دورتهتوفير قاعدة بيانات  إدارة املشترك

 إدارة معلومات العمالء
الحكومية وتخزين قاعدة بيانات لجميع الجهات للجهات توفير حسابات العمالء 

 الحكومية املسجلة التي تم تسجيلها

 إدارة الشكاوى 

 ملنصة كالتالي:اخدمات ب ءشكاوى العمالالسماح بتسجيل 

  تسجيل الشكاوى 

  خالل املنصة من يتم اليتم خالل قنوات أخرى و املتابعة والقرار  

  تتبع حالة التذكرة وتحديثها على منصة 

 يمكن استخدامها للتحليالت على أداء املوردين 

 خدمات جديدة ( من توفيرالجهات الحكومية)عمالء الإمكانية تسجيل وإدارة طلبات  إدارة الطلب

 إدارة سير العمل
  تنظيم تسجيل الخدمات الجديدة في الكتالوج 

 تفعيل االشتراك الجديد من طلبات العمالء 
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 التحليالت

إدارة قيمة العمالء 

 وتحليالت السلوك

أداء التحليالت املتعلقة بسلوك العمالء وتقديم القيمة؛ تشغيل نظام توصية القتراح 

متعددة بما في ذلك الطلبات استناًدا إلى عوامل الخدمات الحل األمثل للحوسبة 

 السابقة من جانب العميل واألوامر السابقة من العمالء اآلخرين وأداء املورد وما إلى ذلك

 تجربة العميل

إجراء تحليالت ذات صلة بجودة الخدمة والتوافق مع اتفاقية مستوى الخدمة في عقد 

تفاعالت على طول وجودة ال مات االتصاالت وتقنية املعلوماتالخدخدمة الحوسبة 

 نقاط االتصال املختلفة في رحلة العميل

التشغيل 

 والصيانة

 وظيفة اإلدارة التي توفر املراقبة وإدارة األداء  املتابعة

 مشاكل إصدار التذاكر
 تذاكر إلدارة الحوادث واملشاكلنظام إصدار ال 

  التواصل مع مقدمي الخدمات الخاصة بها 
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 مخرجات املشروع

 ويعتبر التالي هو الحد األدنى من املتطلبات: :هذا القسم على واملخرجات املتوقعة من املشروعيحتوي  

 الوصف #

 .يكل تجزئة العمل من اجل تحديد كل أجزاء املشروع كامال على ان يحتوي كل جزء على املخرجات الخاصة بهه 1

 والتجارب في مجال منصات السوق الرقميةملف دراسة مرجعية على مستوى العالم ألفضل املمارسات  2

 دراسة حلول مقترحة للسوق الرقمي الحكومية. 3

 فهرس الخدمة وتقديم خارطة الطريق. 4

 وضيح شامل من والى للخدمات الرقمية وسير العمليات باإلضافة الى تصميم رحلة املستخدم والتي سوف تحققها املنصة.ت 5

6 

  الرئيسيةلنتائج والتوصيات ملخص 

 ملخص املتطلبات البرمجية 

 ملخص تثبيت وتكوين البرمجيات 

  بناء اثراء املنصةمعلومات حول الخصائص اإلضافية املتوفرة في 

 ملخص للبرمجيات والبنية التحتية املطلوبة لتشغيل جميع بيئات النظام سواء بيئة التطوير او االختبار او اإلنتاج. 

 )حكومة، معايير، نشر، استثمار،.....( – (Reference Modelاألعمال )نماذج لتطوير نموذج مرجعي  7

 BRDمتطلبات االعمال  8

 SRSمتطلبات النظام  الوصف التقني 9

10 
 – DevOpsالتطوير والتشغيل  –االمان والحماية  –املكونات البرمجية  –البيانات  –التقني ) البنية التحتية  صميم وهيكلية املنصةت

  التوسعية

 (Plan, Design, Development, Deploymentتطوير املنصة )  11

 التشغيل والدعم والتحسينات 12

 لنقل املعرفة  ورش عمل 13

 لى السير العملتسليم املشروع واالشراف ع 14

 املخرجات -جدول 
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 القسم الثالث: متطلبات التأهيل

  التأهيل العامة متطلبات

 املستندات املطلوبة

إاملتطلباتإم

 صورة من السجل التجاري ساري املفعول مع ختمها بختم املوردإ1

 صورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم املوردإ2

 صورة شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول مع ختمها بختم املوردإ3

 الغرفة التجارية سارية املفعول مع ختمها بختم املوردصورة من شهادة االشتراك في إ4

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول إ5
ً
 وفقا

ً
 صورة رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

 صورة شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة(إ6

 املفعول  سارية والقروية البلديةمن وزارة الشؤون  صادرة املقاولينتصنيف  شهادةصورة  7

 )حسب النموذج املرفق(معلومات الشركة املقاولة ذكر إ8

 أن تكون للشركة فرع/مكتب باململكة أو شريك سعودي ان كانت أجنبية ، وارفاق االثبات لذلك 9
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  معلومات المقاولنموذج 

 املقاولإ

 اسمإاملقاولإ

إ/إمؤسسة(إ)شركة

 
 رأس مال املقاول 

 

  تاريخه  رقمإالسجلإالتجاريإ

  منصبه  اسمإالشخصإاملسؤول

 العنوان

  شارع إاملدينة

  الرمز البريدي إص.ب

  فاكس إهاتف:

  املوقع اإللكتروني إبريدإالكتروني:

   إسنةإالتأسيس:

إملكيةإالشركة

 نسبة امللكية املالك/ الشركاءإالجنسية

  إ

  إ

  إ

إمعلوماتإممثلإالشركة

 إاالسم

 إاملسمىإالوظيفي

 :الثابت :املتنقلإالهاتف

 إالبريدإاللكتروني
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 متطلبات التأهيل املالية

إاملتطلباتإم

 سنوات(  2قائمة املركز املالي للشركة لسنتين سابقة  وأن تكون معتمدة من مدقق الحسابات )إ1

إ2

 مصدر تمويل املشروع: 

                                                   تمويل ذاتي 

 تمويل بنكي 

 ................................................................. :أخرى 

3 

 (: املمول )قد يتم التواصل معه تزويد معلوماتاذا كانت اإلجابة )تمويل بنكي( أو )أخرى( الرجاء 

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

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

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

 الهاتف / الجوال:     ...............................................................

إ4

في  جراءات اإلعسارت إل خضعأو صانع قرار بها قد أعلنت اإلفالس موكل عنها أو يعتبر أو أي شخص  ت الشركة املقاولةبيان ما إذا كانالرجاء 

 .بموجب قوانين ولوائح أي دولةاملاض ي 

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

 ☐   ال  ☒نعم  

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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 نيةمتطلبات التأهيل الف

إاملتطلباتإم

 الهيكل التنظيمي للشركةإ1

 خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(تم تنفيذها داخل اململكة نا ( مشاريع من نفس نوعية مشروع3ن )ال يقل ع ذكر ماإ2

 سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(خالل الخمس تم تنفيذها خارج اململكة من نفس نوعية مشروعنا   ( مشاريع3ال يقل عن ) ذكر ماإ3

 )حسب النموذج املرفق( ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروعإ4

 ذكر خبرات الكادر اإلداري والفني التابع للمقاول )حسب النماذج املرفقة(إ5

 ارفاق جميع السير الذاتية للكادر اإلداري والفنيإ6

 ، وارفاق الوثائق الداعمة لذلكال تقل عن خمس سنوات املطلوبةأن يكون للشركة خبرة في مجال تقديم الخدمات إ7

إ8

 بيان ما إذا كانت الشركة قد خضعت إلجراءات سحب العمل خالل السنوات الخمس املاضية الرجاء

( من نظام 78بشأنها قرارات من اللجنة املشكلة بموجب املادة رقم )الرجاء ذكر املشاريع التم سحبها، وإذا كان قد صدر كانت اإلجابة )نعم( 

  املنافسات واملشتريات الحكومية فترفق، وترفق كافة الوثائق

 ☐   ال  ☒نعم  

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

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

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

 قد تذكر الجهة الطالبة للمشروع متطلبات اضافية متعلقة بالجودة، الصحة، السالمة، البيئة الخ. 9
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  السابقةهم المشاريع أنموذج 

إالبياناتإالوصفإ

  اسم املشروعإ1

   موقع املشروع 2

  املشروعمكونات  3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقدإ5

  مدة العقدإ6

     تاريخ البدايةإ7

  االنتهاءتاريخ إ8

   املسؤول عن املشروع اسمإ9

    أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعإ10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروعإ11
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 هم المشاريع الحاليةأنموذج 

 البياناتإالوصفإ

  اسم املشروعإ1

   موقع املشروع 2

  مكونات املشروع 3

  الجهة املالكة للمشروع 4

  قيمة العقدإ5

  مدة العقدإ6

     تاريخ البدايةإ7

  االنتهاءتاريخ إ8

   املسؤول عن املشروع اسمإ9

    أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروعإ10

   املشروع بريد إلكتروني املسؤول عنإ11
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 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

إالجنسيةإالوظيفةإاالسم الرقم
التخصص/إمجالإ

إالخبرة
إمدةإالخبرة

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

 

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

إالجنسيةإالوظيفةإاالسمإالرقم
التخصص/إمجالإ

إالخبرة
إمدةإالخبرة

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

 


