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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

  12/08/2018   االحد تاريخيوم  ملفات التأهيل  إلرسالآخر موعد 

 30/09/2018تاريخ  وحتى 02/09/2018من تاريخ    تقييم ملفات تأهيل التنافسين

  15/10/2018تاريخ    ألحدايوم  نتائج التقييم واختيار املتنافسين

 

 التواصل واالستفساراتمعلومات 
 PCC@mcit.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 

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

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

ً
جميع النماذج املرفقة على  يجب التوقيعا

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

 رسالها على البريد االلكتروني أدناهملفات التأهيل يرجى التسليم 

 PCC@mcit.gov.sa: ر البريد اإللكتروني التاليعب

 مع الشكر والتقدير          

 

 

 

 

 م. خالد بن عوض عفقياالسم: 

 الوظيفي: مدير مشاريع أول املسمى 

 برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية يّسر الجهة
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 2030نبذة عن رؤية المملكة 
 

ة بين الدول القيادية 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 

ارية املفتاح واملحرك لتنويع ها االستثمفمكانة اململكة في العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون قوت

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

تعظيم بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا و  وتنسق معمزدهر 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

  برنامج تعزيز الشخصية الوطنية .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

َدت ال ا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وَحدَّ
ً
ومجابهة  2030جهات املشاركة في البرنامج أهداف

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

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

 .املقبلة

تيعاب طموحاتها ومتطلباتها، ، واس2030ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

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

 .إضافية يتم دراستها وتطويرها وفق آلية عمل البرنامج
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 بتوجه الرؤية لدعم 
ً
ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة والتزاما املرونة في العمل الحكومي، ساهم برنامج التحوُّ

بحي في عملية ص وغير الر للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية، والدفع نحو التخطيط املشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخا

 .تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداء

  وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات نعنبذة 
 

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

 معالي املهندس / عبدهللا بن عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل
 

مشروع قياس التحول إلى “ملشروع  لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهمللمتنافسين الالزمة نات تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيا

، اخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه الوثيقة توضح التعليمات في الرياض "التعامالت اإللكترونية الحكومية 

 وتسير إجراءات التأهيل وفق اآلتي للتنافس في تقديم العروض. للتأهلاملتنافسين لتقييم ديم املستندات إتباعها في تق والواجب

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

 .ن مكتب ترجمة معتمدمترجمة إليها م

 .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

 ارات ميدانية ملشاريع سابقةزي.  

 مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة  

 تنافسينزيارات ميدانية ملكاتب امل 

 تنافسيناو مكاملات مع امل مقابالت شخصية 

 

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

 .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 المشروع 

ر" بتنفيذ مشروع قياس التحول إلى التعا مالت اإللكترونية الحكومية تقوم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ممثلة ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية "يِسّ

اسة إلى طلب عروض من الشركات واملعاهد واملراكز االستشارية وذلك لدعم تنفيذ واستخدام الخدمات اإللكترونية الحكومية بالشكل األمثل. وتهدف هذه الكر 

 للتفاصيل الفنية واملواصفات والتحول الى التعامالت اإللكترونية الحكومية والتقنيات الحديثة املتخصصة في مجال تقنية املعلومات 
ً
لتنفيذ هذا املشروع وفقا

 ومسيرة التحول الوطني. 2030إللكترونية الحكومية في الجهات الحكومية ومواكبة رؤية اململكة والشروط الواردة بها مما يدعم مسيرة التحول للتعامالت ا

هـ بشأن دعم 16/7/1431وتاريخ  252هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم  27/2/1427وتاريخ  40ويقوم البرنامج بتنفيذ هذا املشروع امتثاال لقرار مجلس الوزراء رقم 

بيق التعامالت اإللكترونية الحكومية وما تضمنته األحكام العامة لضوابط تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية بالبنود التالية من وتعزيز آلية التحول إلى تط

 النظام:

لبرنامج وبمساندة ( بأن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية كل ستة أشهر وفق مؤشرات وآلية يضعها ا22)بند رقم 

ن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خالل العام، وتدرج هذه املؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة، وترسل نسخ منها إل
ّ
 ى البرنامج.منه تُمك

 ى التعامالت اإللكترونية.يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إل-يعده البرنامج-( بأن يرفع تقرير عام سنوي إلى املقام السامي 23)بند رقم 

 

 للتوجيهات الواردة في )بند رقم 
ً
( من النظام فقد بادر البرنامج بوضع كافة متطلبات ومعايير قياس واقع التحول إلى التعامالت اإللكترونية في الجهات 22وفقا

وضع مؤشرات قياس متجدده لكل مرحلة من القياس املتوافقة مع  الحكومية، وذلك عبر بناء اإلطار العام ملراحل تطبيق التعامالت اإللكترونية الحكومية، و

نفسها في مواعيد مراحل االطار العام للتحول إلى التعامالت اإللكترونية وأتاح نظام استبيان إلكتروني توضع به مؤشرات األداء ليساعد الجهات على قياس 

 محددة.

 ملا بدأه البرنامج منذ العام 
ً
من وضع مؤشرات لقياس التحول والتواصل مع الجهات الحكومية واستخالص   -وحتى اآلن -م  2007ـ/ ه1428وعليه، واستكماال

ل املراحل السابقة ومن النتائج املتعلقة بالقياس ورصدها، فقد ارتأى البرنامج وبناًء على ما ملسه من مالحظات وتحديات واجهت املشروع أثناء فترات تنفيذه خال

 الختالف تفسير وفهم االستبيان بين الجهات الحكومية مما قد يؤثر بشكل كبير على دق أهمها: رغبة البرنامج
ً
ة في الوصول إلى أعلى درجة من دقة البيانات، ونظرا

ر( بإسناد تنفيذ مشروع قياس التحول في دورته القادمة إلى جهة استشارية متخص تتولى تنفيذ صة اإلجابات الواردة من تلك الجهات، لذا يرغب برنامج )يِسّ

رات للتقييم عمليات القياس بحيث يكون القياس بأسلوب يعتمد على التحليل املسبق لحالة كل جهة حكومية والتواجد في مواقع الجهات الحكومية وعمل زيا

نتائج قياس التحول ويضمن الحصول ( بجودة عالية ومفهوم موحد من قبل مختصين لديهم الخبرة واملعرفة مما يعزز من دقة ومصداقية Assessmentامليداني )

شراف وموافقة على كافة املعلومات املطلوبة بشكل دقيق وبمستوى فهم موحد ومراجعة واعتماد مؤشرات قياس التحول من جهات معتمدة في هذا املجال  تحت إ

 ق ما نّصت عليه الضوابط املشار إليها أعاله.البرنامج كما يختص البرنامج أيضا برفع التقارير الدورية للمقام السامي والجهات الحكومية وف

املعلومات في برنامج  كما أن نتائج قياس التحول إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية هي أحد أهم مؤشرات الهدف االستراتيجي الخاص بوزارة االتصاالت وتقنية

 -وهو الهدف التالي:  2020التحول الوطني 

 الهدف االستراتيجي:

 "تطوير وتفعيل التعامالت الحكومية الذكية وفق بنية تحتية مشتركة لها". 
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 اهداف المشروع 
 قياس وضع مؤشرات قياس اداء سنوية متعلقة بالتحول الى التعامالت اإللكترونية الحكومية ونشرها عبر نظام الكتروني لتقوم الجهات الحكومية ب

 نفسها بشكل دوري

 رات التحول الى التعامالت اإللكترونية الحكومية جمع وتحليل نتائج قياس مؤش 

  خاصة بنتيجة تحول كل جهة حكومية مشمولة في القياس واعداد تقرير شامل يرفع للمقام السامي حول تحول الجهات  واصدار تقاريرإعداد

 الحكومية.

  التعامالت اإللكترونية الحكومية وفق إطار التحول العام.وضع االهداف والتوصيات التي تساعد الجهات الحكومية في رفع انجازها في التحول الى 

 مدة تنفيذ المشروع 
 ستكون مدة املشروع ثالث سنوات.

 نطاق عمل المشروع  

 التخطيط واملنهجية:

ر(، وتطوير منهجية قياس التحول الى  التعامالت يقوم املقاول ببناء خطط إدارة املشروع بحسب املنهجية املتبعة في برنامج )يِسّ

اإللكترونية الحكومية املعمول بها في البرنامج وتحديد هيكلية العمل، والتي ستصبح فيما بعد أساس يعمل بها في مراحل 

ر( ومن ثم وضع مؤشرات أداء رئيسية ملتابعة األداء. علما أن  املشروع. مع محاذاة اهداف املشروع مع استراتيجية برنامج )يِسّ

ة بالشكل أعاله تمثل دورة كاملة للقياس وسيتم تكرارها ثالث دورات كاملة )قياسات( حسب مدة مراحل املشروع املوضح

 ( من الكراسة.6املشروع املقررة في القسم رقم )
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 تشكيل فريق العمل:

لك كل يجب أن يكون فريق عمل املقاول على مستوى عالي من االحترافية في العمل واملعرفة ويتمتع بخبرات مناسبة، وأن يمت

 :عوامل النجاح لتنفيذ املهام املطلوبة، لذا يجب على املقاول توفير فرق العمل التالية

  يتولى املقاول وضع معايير فنية الستقطاب كفاءات بشرية متخصصة في تقنية الفريق الوطني لقياس التحول :

حديث منهجية العمل والتحقق من املعلومات لها القدرة على املساهمة في تطوير مؤشرات قياس التحول السنوية وت

نتائج قياس التحول، ومن ثم يعمل املقاول على استقطاب تلك الكفاءات البشرية املتخصصة ويتولى البرنامج 

بالتعاون مع املقاول إجراء املقابالت الشخصية لهم وترشيحهم للعمل، كما يحق للبرنامج ترشيح كفاءات مناسبة 

ريق رئيس ونائب رئيس يرشحهم البرنامج. على أن يتم تشكيل الفريق الوطني من للعمل داخل املشروع، ويكون للف

 ثالثين عضوا إضافة لرئيس الفريق الوطني. 

 ومن مهام الفريق الوطني لقياس التحول على سبيل املثال ال الحصر:

 حاليا.وضع وتحديث ومناقشة مؤشرات قياس التحول الى التعامالت اإللكترونية الحكومية املستخدمة  .1

واستخالص املناسب  UNدراسة مؤشرات التحول إلى التعامالت اإللكترونية العاملية ومعايير األمم املتحدة  .2

 منها ليتم تطبيقه داخل اململكة.

ر( حول مشروع قياس التحول  .3  الى التعامالت اإللكترونية الحكومية. تقديم االستشارات لبرنامج )يِسّ

 والزيارات االستباقية للجهات الحكومية املشمولة في املشروع.تنفيذ زيارات التحقق امليدانية  .4

تقديم تقرير عن كل جهة حكومية يتم زيارتها يشمل مالحظات وتوصيات يمكن أن تساهم في رفع نضج  .5

 خدمات الجهة وتسريع تحول الجهة إلى التعامالت اإللكترونية الحكومية.
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ر( وتوقيعها مع كافة أعضاء الفريق الوطني وعلى املقاول تطوير اتفاقية عقود اطارية واعتما دها من برنامج )يِسّ

-4لقياس التحول، على أال تتعارض بنود هذه االتفاقية اإلطارية مع الشروط الخاصة الواردة في القسم الرابع )

 الشروط الخاصة( من هذه الكراسة.

 )مما يلي:فريق إدارة املشروع )املقاول 
ً
 : ويضم كال

o  وأخصائي جودة، من ذوي الخبرة في إدارة ومتابعة املشاريع الحكومية بحسب املنهجية مدير املشروع

ر(.  املعتمدة في برنامج )يِسّ

o :من مهام االستشاري دعم املشروع واملساهمة في بناء وتطوير  استشاري تطوير االستراتيجية واملؤشرات

 .KPI’sمؤشرات قياس التحول الرقمي 

o  وعفريق الدعم والتوجيه للمشر: 

( موظف مقيمين في البرنامج يقوم بكافة االعمال التنسيقية واالدارية للمشروع على سبيل 2يتكون من )

وإعداد مخاطبات  املثال تلقي طلبات واستفسارات وشكاوى الجهات املشاركة في املشروع والعمل على حلها

الزيارات امليدانية واالستباقية وكذلك التواصل مع الفريق الوطني لتنسيق مواعيد  الجهات الحكومية

  واالجتماعات الدورية.

 تقييم نتائج القياسات السابقة والدروس املستفادة:

ر( بتحليل ودراسة نتائج قياسات التحول السابقة للجهات الحكومية  يقوم املقاول والفريق الوطني لقياس التحول وبرنامج )يِسّ

املقاول بتقديم تقرير يلخص وضع الجهات الحكومية وطرق تمكين تلك الجهات واالطالع على املالحظات والتوصيات، ويقوم 

 من رفع مستوى تحولها للتعامالت االلكترونية والدروس املستفادة من القياسات التي تم تنفيذها طيلة فترة املشروع.
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 تطوير مؤشرات قياس التحول:

 ر ّ
( بتحديث إطار عمل القياس ومؤشــــــــــرات قياس التحول يقوم املقاول والفريق الوطني لقياس التحول وبرنامج )يســــــــــِ

ـــمن اإلطــــار العــــام ملراحــــل تطبيق التعــــامالت اإللكترونيــــة الحكوميــــة  ــ ــ ــ ــ ـــــب مع مراحــــل القيــــاس والتي تــــأتي ضـــ ــ ــ ــ ــ ــ لتتنــــاســ

ر( االلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  )واملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة )يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ

https://www.yesser.gov.sa/AR/Transformation_Indicators/transformation_measurement_mechanism/Pages/about_measurem

ent.aspx .لُتمكن الجهات الحكومية من قياس نفسها ،) 

 لقياس وتقديم مقترحات لتحسين وتطوير آلية قياس التحول الى التعامالت كما يقوم املقاول بدراسة منهجية ا

إلكترونية الحكومية التي تعكس التوجهات املستقبلية للتعامالت اإللكترونية الحكومية وفق ما ورد في برنامج التحول 

تعامالت اإللكترونية أو أي ، وخطة التحول الرقمي واملعايير الدولية في التحول لل2030، ورؤية اململكة 2020الوطني 

 خطة يتبناها برنامج )يّسر(.

 

 تطوير وتنفيذ نظام القياس اإللكتروني:

 (MS-Office( شامال كافة النماذج والقوالب )2يقوم املقاول بتصميم وتنفيذ نظام إلكتروني لقياس التحول )راجع امللحق رقم 

والتي من شأنها رفع الكفاءة األداء وتسهيل املهام. وعلى البرمجيات واألدوات التي سيستخدمها جميع املشاركين في املشروع 

املطورة أو الجاهزة املوفرة من قبل املقاول أن يراعى فيها أن تكون قابلة لتكاملها مع برامج ذكاء االعمال املستخدمة في يسر 

(IBM Cognos .ويكون مسؤول عن تنفيذها ) 

 تنفيذ ورش عمل القياس:

املؤشرات املرحلية للقياس يلتزم املقاول بالتعاون مع البرنامج بتنفيذ ورشة إطالق املشروع "ورشة عمل" ُيدعى بعد اتمام وضع 

شخص تقريبا ملدة يوم عمل بالرياض شاملة التجهيزات من  600لها كافة الجهات الحكومية املشمولة بالقياس يحضرها 

ياس التحول واملؤشرات ذات العالقة واستبيان القياس وأهدافه مطبوعات ومنشورات وخدمات لوجستية، يتم خاللها شرح ق

وأوزانه وطريقة التعامل مع النظام اإللكتروني وكيفية النهوض بالتحول للجهة لرفع مؤشر التحول العام ورفع مؤشر تحول 

https://www.yesser.gov.sa/AR/Transformation_Indicators/transformation_measurement_mechanism/Pages/about_measurement.aspx
https://www.yesser.gov.sa/AR/Transformation_Indicators/transformation_measurement_mechanism/Pages/about_measurement.aspx
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صة للفريق الوطني اململكة العربية السعودية في مؤشر األمم املتحدة. إضافة الى الورشة السابقة هناك ورش عمل مخص

 ورشة عمل خالل تنفيذ املشروع وتكرر لكل دورة بالقياس.  15وفريق عمل املشروع وتقدر بقرابة 

 جمع بيانات مؤشرات القياس )تعبئة االستبيان(: – 2.7

لكتروني بعد انطالق ورش العمل تبدأ الجهات الحكومية في اإلجابات على أسئلة القياس )استبيان القياس( عبر النظام اإل

املخصص لذلك، وخالل هذه الفترة سيكون هناك تواصل مباشر بين أعضاء الفريق الوطني ومدراء إدارة عالقات الجهات 

ر( وفريق الدعم الفني للمقاول مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم واملساعدة، كما يمكن أن تطلب  الحكومية ببرنامج )يِسّ

صيرة )ملدة يوم عمل لكل جهة( لتوضيح بعض املؤشرات وكيفيه التعامل معها وإجابتها، الجهات الحكومية زيارات استباقية ق

وينفذ هذه الزيارات االستباقية أعضاء الفريق الوطني ويلزمهم عمل تقرير )أو محضر اجتماع( عن كل زيارة، كما يتم تكليفهم 

 عين زيارة سنويا.بالزيارات من قبل مدير املشروع، ويقدر عدد الزيارات االستباقية بتس

 تدقيق بيانات القياس )الزيارات امليدانية(:

ر( تقديم الدعم للفريق الوطني لقياس التحول لتنفيذ زيارات ميدانية لكافة الجهات  يتولى املقاول بالتعاون مع برنامج )يِسّ

إجابات الجهات الحكومية الحكومية املشمولة ملدة يوم عمل داخل كل جهة، وذلك لغرض التحقق من صحة نتائج مؤشرات و 

%. 98قبل اعتمادها من قبل البرنامج، وذلك لرفع مستوى صحة ودقة املعلومات الوارد من الجهات الحكومية بحد ال يقل عن 

جهة حكومية متفرقة على مدن اململكة العربية السعودية، وملزيد  180علما بأن عدد الجهات الحكومية املشمولة بالقياس هي 

 (.1ت حول مواقع تلك الجهات الحكومية يرجى مراجعة امللحق رقم )من املعلوما

 تحليل نتائج الزيارات امليدانية:

بعد انتهاء الفريق الوطني من تنفيذ الزيارات امليدانية يقوم املقاول بمراجعة بيانات القياس املدققة من خالل الفريق الوطني 

ر(، كما وكذلك مالحظاتهم وتوصياتهم املدخلة للتحقق من صح تها وفق املعايير التي يضعها املقاول بالتعاون مع برنامج )يِسّ

يقوم املقاول بعمل قالب خاص للمالحظات والتوصيات لكل سؤال باالستبيان تدخل بنظام القياس وتؤتمت لتكون جزء من 

 التقرير الخاص بالجهات الحكومية.

 التقارير النهائية والدروس املستفادة:

والبدء في  وبمساعدة وإشراف البرنامج باستخراج التقارير اإللكترونية من أنظمة القياس واألنظمة املساعدةيتولى املقاول 

تقرير( وفق قوالب تصميم مميزة وترسل )مطبوعة، إلكترونية(. ويتولى  180العمل عليها وتنقيحها وإرسالها للجهات الحكومية )
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ائج تحول الجهات الحكومية والبدء في اعداد تقرير مخصص وتقرير تنفيذي املقاول تحت مساعدة وإشراف البرنامج دارسة نت

يرفع للمقام السامي يشمل نبذه عن تحول الجهات الحكومية وموجز عام عن التحول الى التعامالت اإللكترونية الحكومية 

لكل جهة حكومية بناء على  وفق قوالب مميزة وترسل بمختلف الصيغ التقنية املمكنة. كما يقوم املقاول بوضع مستهدفات

 نتيجتها تساعدها في تحديد األهداف املستقبلية في تحولها املستقبلي للتعامالت االلكترونية.

 التدريب والتطوير ونقل املعرفة: – 2.11

يلتزم املقاول بتوفير محاضرات وورش عمل استراتيجية دورية ودورات متخصصة في مجاالت املشروع على سبيل املثال ال 

...الخ( سواء كان التدريب داخل أو خارج  IT Auditingالحصر )في مجال االستراتيجية ومؤشرات االداء، مجال ادارة املشاريع، 

البرنامج من دورها رفع كفاءة فريق عمل املشروع في البرنامج والفريق الوطني لقياس التحول للقيام بتطوير املؤشرات وتنفيذ 

قاول كافة الزيارات امليدانية للتحقق من املؤشرات ونتائجها. وفق خطة تدريب تعتمد بعد بداية املشروع على أن يتحمل امل

 % من قيمة املشروع. 3التكاليف والتجهيزات املتعلقة بالتدريب واملحاضرات والجلسات وال تزيد تكاليف التدريب عن 

 إدارة الجودة: – 2.12

يجب أن تكون هناك تقارير وآلية عمل واضحة ومحددة يقوم بها املقاول لضمان جودة مدخالت ومخرجات البيانات واملعلومات 

(، QCوالتحقق من الجودة ) (QAلتحول الى التعامالت اإللكترونية الحكومية، بما في ذلك عملية ضمان الجودة )في قياس ا

وكافة نتائج الجهات الحكومية والزيارات امليدانية، ويترتب على أخصائي الجودة املكلف القيام بزيارة ميدانية عشوائية مع 

 ة التحقق من النتائج والتأكد من إتباع الفريق لألدلة.الفريق الوطني للتحقق من جودة الزيارات والي

 مخرجات المشروع
 تطوير نظام الكتروني شامل لقياس التحول  -1

 مؤشرات قياس أداء تحول الجهات الحكومية الى التعامالت اإللكترونية الحكومية )سنوي( -2

 تقرير شامل عن كافة الجهات الحكومية التي قامت بقياس نفسها )سنوي( -3

ومعطيات عامة لكافة الجهات الحكومية املشاركة في القياس، يساعدها في التقدم في التحول الى التعامالت تقرير  -4

 اإللكترونية الحكومية )سنوي(

 تقرير شامل عن تحول كافة الجهات الحكومية، يرفع للمقام السنوي )سنوي( -5
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 القسم الثالث: متطلبات التأهيل
 

  التأهيل العامة متطلبات
 املستندات املطلوبة

 املتطلبات م

 صورة من السجل التجاري ساري املفعول مع ختمها بختم املورد 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

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

 امللكية نسبة 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 

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

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

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

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

4 

في املاض ي  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 دولة

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

 ☐   ال  ☒نعم  

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

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

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

 املتطلبات م

 الهيكل التنظيمي للشركة 1

 خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(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( ع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروعذكر املشاري 4

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

  املنافسات واملشتريات الحكومية فترفق، وترفق كافة الوثائق

 ☐   ال  ☒نعم  

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

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

....................................................................................................................................................................................................................................... 
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  السابقةهم المشاريع أنموذج 
 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

    للتواصل مع املسؤول عن املشروعأرقام  10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 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
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  االنتهاءتاريخ  8

   املسؤول عن املشروع اسم 9

    أرقام للتواصل مع املسؤول عن املشروع 10

   بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع 11

 

 

 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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