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 القسم األول: مقدمة

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

 املشروع

ير املطلوبة وفهمها التي سيتم طرحها الحقا يجب على املتنافسين قراءة هذه املعاي 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

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

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

  23/11/2019  تاريخ ب الخميس    يوم ملفاتإالتأهيلإإلرسالآخرإموعدإ

 2019 /28/11  تاريخ وحتى   24/11/2019من تاريخ   إتقييمإملفاتإتأهيلإالتنافسين

  03/12/2019تاريخ   ب  الثالثاء يوم  نتائجإالتقييمإواختيارإاملتنافسين

 

 التواصل واالستفساراتمعلومات 
 pcc@mcit.gov.sa االلكتروني:د 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 

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

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

ً
جميع النماذج التوقيع على ا

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 المملكة 
بين  قد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعةل

 .الدول القيادية على مستوى العالم

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

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

 .ون محورا لربط القارات الثالثواملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها االستراتيجي من أن تك

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 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

  ات اللوجستيةبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدم .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

 

 برنامج التحول الوطنينبذة عن 
طِلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية 

ُ
وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة  2030أ

ا استرا
ً
َدت الجهات املشاركة في البرنامج أهداف تيجية 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

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

 .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  2016ات البرنامج للعام ومتطلباتها، وتعتبر مبادر 
ً
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 ا
ً
ل الوطني في رفع وتيرة التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض والتزاما لتحوُّ

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

 .لول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األداءالقطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الح



  
 

4 

 

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

 ن معالي املهندس / عبدهللا بن عامر السواحة.الوزارة ال 

 

 إجراءات التأهيل
تشغيل اإلدارة “ملشروع  لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهمللمتنافسين الالزمة تهدف هذه الوثيقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات 

العتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه ، اخذين با" في الرياضالعامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي

وتسير إجراءات التأهيل وفق  للتنافس في تقديم العروض. للتأهلاملتنافسين لتقييم إتباعها في تقديم املستندات  والواجبالوثيقة توضح التعليمات 

 التي

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

 .العربية أو مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد

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

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

 ارات ميدانية ملشاريع سابقةزي.  

 مقابالت شخصية او مكاملات مع مالك مشاريع سابقة  

 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 المشروع 
مة للبنية املؤسسية تقوم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات وبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية "يسر" بتنفيذ مشروع " تشغيل اإلدارة العا 

الوطنية والنضج الرقمي "وذلك لدعم اإلدارة العامة بقدرات متخصصة ذات خبرة عالية وتطبيق وتشغيل البنية املؤسسية بالبرنامج؛ من أجل 

 .2030ورؤية اململكة  2020تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 

بنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي، وكذلك تطبيق وتشغيل البنية املؤسسية بحيث توفير الكوادر البشرية الالزمة لتشغيل اإلدارة العامة لل

ة يشمل تطبيق البنية املؤسسية باستخدام املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية وتأسيس مكتب البنية املؤسسية في البرنامج تحت اشراف اإلدار 

  .اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقميالعامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي وتشغيل 
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 اهداف المشروع 
ع مستوى تسعى اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي ببرنامج التعامالت اإللكترونية )يسر( إلى دعم تسريع التحول الرقمي ورف 

لعامة في الجهات الحكومية. ومن هذا املنطلق، يهدف هذا املشروع أيضا الى االستعانة نضج الخدمات من خالل تطبيق البنية املؤسسية ومبادئها ا

اف بشريك استراتيجي لديه القدرة على املساندة ودعم مهام اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي املطلوبة لتحقيق األهد

وذلك من خالل توفير الكوادر البشرية لتشغيل اإلدارة  2030ملمكنة لتحقيق رؤية اململكة االستراتيجية ومؤشرات األداء على املستوى الوطني وا

 العامة للبني املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي. 

 وحيث أصبحت البنية املؤسسية جزءا ال يتجزأ من االستراتيجية العامة للجهة. لذا، فمن املهم بمكان أيضا تطوير وتأسيس واعتماد ممارسات

بنية املؤسسية في البرنامج وذلك من خالل تأسيس وتشغيل مكتب البنية املؤسسية لتمكينه من لعب دور حيوي في ترجمة التوجه االستراتيجي ال

 لخارطة الطريق لـبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية.
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 نطاق عمل المشروع  
عروضها، وفًقا للشروط العامة والخاصة املرفقة بالوثيقة، مع األخذ في االعتبار أن طلب  الشركات التي لديها خبرة في تطبيق البنية املؤسسية تقدم 

 تقديم العروض يستهدف:

دراسة وتحليل الوضع الحالي لإلدارة العامة )النموذج التشغيلي / اإلجراءات / الكفاءات / األدوات / املنهجيات( وتطوير النموذج  .1

 التشغيلي املستقبلي.

 اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي.تشغيل  .2

 .NORAتطوير ممارسة البنية املؤسسية في برنامج يسر باستخدام املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية  .3

 تأسيس وتشغيل مكتب البنية املؤسسية لبرنامج يسر. .4

 التدريب وعقد ورش العمل املناسبة لنقل املعرفة. .5

 

إبنيةإاملؤسسيةإوالنضجإالرقميالدارةإالعامةإلل -

 دراسة وتحليل الوضع الحالي لإلدارة العامة وتطوير النموذج التشغيلي املستقبلي

األهداف الهدف من هذه املرحلة هو دراسة خارطة الطريق الحالية والنموذج التشغيلي لإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي مع 

 ات بغرض تحسينها وتطويرها بناء على أفضل املمارسات والتجارب املحلية والعاملية وال تقتصر املرحلة على املهام التالية:االستراتيجية واملؤشر 

  تحليل ودراسة املهام واملسؤوليات الحالية لإلدارة العامة حسب األهداف االستراتيجية املطلوبة من برنامج يسر ورفع املقترحات في

 تحسينها.

 النموذج التشغيلي الحالي وتطويره بما يخدم األهداف االستراتيجية واملؤشرات التشغيلية لإلدارة العامة وإعداد ورسم  تحليل ودراسة

 النموذج التشغيلي لإلدارة العامة بشكل تفصيلي.

 جهات الحكومية وتطويرها.تحليل ودراسة األدوات واملنهجيات واإلجراءات الحالية لدعم أعمال اإلدارة العامة في سبيل تقديم خدماتها لل 

 .توفير دراسة ألفضل املمارسات العاملية في مجال البنية املؤسسية الوطنية وتسريع التحول الرقمي 

 .تصميم وتطوير محفظة الخدمات واملنتجات التي تقدمها اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي للجهات الحكومية 

  ية وتطوير مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية الخاصة بتشغيل اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية مراجعة املؤشرات الحال

 والنضج الرقمي وربطها بجميع املشاريع واملبادرات والخدمات وقياسها بمستوى شهري، وربع سنوي، وسنوي.

 غيل اإلدارة العامة وتشمل خطة التوظيف ومؤشرات األداء وخطة دراسة وتحديد االحتياج للموارد البشرية والكفاءات املطلوبة لتش

 التدريب السنوية خالل مدة العقد وغيرها.

 



  
 

8 

 

إتشغيلإالدارةإالعامةإللبنيةإاملؤسسيةإوالنضجإالرقمي -

الرقمي حسب املهام والوظائف مرحلة التشغيل هي املرحلة التي يتم فيها توفير خبراء لدعم أعمال اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج 

 الرئيسية التالية:

 دعم أعمال ومهام فريق تطوير وإعداد سياسات ومعايير البنية املؤسسية الوطنية

 يغطي هذا املسار بناء وتنفيذ وتحديث معايير وسياسات البنية املؤسسية الوطنية.

 سنوات بناًء على االحتياجات وأفضل املمارسات وأهداف  3 يجب على املقاول تقييم الوضع الراهن ووضع خطة تطوير للمعايير ملدة

وتوجهات التحول الرقمي للمملكة العربية السعودية تحديد مكامن الفجوات باملقارنة مع أفضل املمارسات في تطبيقات البنية املؤسسية 

 باإلضافة إلى تحديد قائمة املعايير واألدلة اإلرشادية الخاصة بالبنية املؤسسية الوطنية وتطويرها على سبيل املثال ال الحصر:  .الوطنية

 تحديث املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية .1

 .(National Data Reference Model)تطوير النموذج املرجعي للبيانات  .2

 .(National Technical Reference Model)تطوير النموذج املرجعي التقني  .3

 (National Business Reference Model)النموذج املرجعي لألعمال   .4

 .(Digital Services Development Standards)معايير الخدمات الرقمية    .5

 تطوير مبادئ البنية املؤسسية الحكومية والحكومة اإللكترونية. .6

 .(National Application Reference Model)تطوير النموذج املرجعي للتطبيقات  .7

  لدعم أعمال الفريق املعني  سنوات 10دائمين بخبرة في مجال البنية املؤسسية ومعاييرها ال تقل عن  خبراء 3يجب على املقاول توفير عدد

 املرجعية.بتطوير املعايير والنماذج 

 

 دعم أعمال ومهام فريق النضج الرقمي:

 
ً
 عن قياس وتقييم النضج الرقمي للجهات الحكومية وتقديم خطط تفصيلية لرفع مستوى النضج الرقمي وال يقتصر على يعتبر هذا املجال مسؤوال

 املهام التالية:

 "ودعم الجهات الحكومية في رفع مستوى  قياس نضج الخدمات الحكومية بناء على معايير الخدمات الرقمية "مرصد الخدمات الحكومية

 نضج الخدمات 

  قياس التحول الرقمي بناء على اإلطار العام لقياس التحول ومتابعة املؤشرات املتعلقة وتطوير خطط تنفيذية لرفع مستوى التحول

 الرقمي للجهات الحكومية. 
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 تطوير آلية العمل ونماذج التقييم الحالية بشكل مستمر ومراقبة تقارير التقييم للتأكد من صحتها ودقتها. 

سنوات لدعم أعمال الفريق املعني برفع مستوى  10دائمين بخبرة في مجال التحول الرقمي ونضجه ال تقل عن  خبراء 5توفير عدد يجب على املقاول 

 التحول الرقمي للجهات الحكومية ورفع مستوى النضج للخدمات الحكومية.

 

 :دعم أعمال ومهام فريق تطبيق البنية املؤسسية في الجهات الحكومية

مسؤول عن كل األنشطة واملهام املرتبطة بتطبيق البنية املؤسسية والدعم االستشاري املقدم للجهات الحكومية ويشمل وال يقتصر هذا املسار 

 على:

  ،مراجعة وتحسين وتحديث املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية الحالية والعناصر ذات الصلة )مواد وخطة التدريب، إمكانيات املقاول

 منهجية واضحة وفعالة وشاملة تزيد من اعتماد وتلبية متطلبات الجهات الحكومية.الخ( للحصول على 

  تطوير الخدمات االستشارية املقدمة حاليا للجهات الحكومية في تطبيق البنية املؤسسية وتوفير النماذج واألدوات الالزمة لرفع جودة

 الخدمات االستشارية.

 ق البنية املؤسسية ورفع مستوى النضج باإلضافة إلى بناء قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات االستشارية لضمان نجاح تطبي

 البنية املؤسسية. 

بنية التقنية وغيرها  سنوات في البنية املؤسسية، وبنية األعمال، بنية التطبيقات، 10دائمين بخبرة ال تقل عن  خبراء 9يجب على املقاول توفير عدد 

 لفريق املعني تطبيق البنية املؤسسية في الجهات الحكومية.   حسب الحاجة لدعم أعمال ا

 

 :دعم أعمال ومهام فريق حوكمة مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت

 يغطي هذا املسار الخاص بحوكمة مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت مراجعة طلبات مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت للجهات الحكومية

توصيات الالزمة لضمان رفع كفاءة االنفاق وتحقيق العائد من تلك املشاريع لدعم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات املقدمة ولضمان وتقديم ال

 االستفادة من األصول الرقمية ومنع االزدواجية ويشمل نطاق العمل املهام التالية على سبيل املثال ال الحصر:

 مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت وتفصيل اإلجراءات الالزمة ومراجعة تصنيف مشاريع تقنية  مراجعة وتطوير اإلطار العام لحوكمة

 املعلومات واالتصاالت.

  اعداد النماذج واألدلة اإلرشادية للجهات الحكومية لرفع كفاءة التخطيط ملشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت كدراسات الجدوى

 ل امليزانيات التقديرية وغيرهاونماذج الكراسات والتحليل وتفصي

  مراجعة وحوكمة جميع الطلبات ملشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت ودراسة الجدوى للمشاريع وتقديم التقارير الفنية والتفصيلية

 والتوصيات الالزمة للجهات الحكومية 
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سنوات لدعم أعمال الفريق املعني  10مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت ال تقل عن  دائمين بخبرة في حوكمة خبراء 4يجب على املقاول توفير عدد 

 .اريع تقنية املعلومات واالتصاالتبحوكمة مش

 

 :دعم اإلدارة بفريق الخبراء وتطوير األعمال الغير دائم

املجاالت أدناه حسب الحاجة لدعم أعمال اإلدارة في سنوات في  10يجب على املقاول توفير خبراء غير دائمين بنظام الساعات بخبرة ال تقل عن 

 مجاالت أخرى حسب الحاجة لدعم أعمال البنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي.

 املجاالت على سبيل املثال للحصر

 تطبيقات متنقلة  شراء رخص برمجيات 

 بنية تحتية وشبكات  تطوير إجراءات تشغيلية لتقنية املعلومات 

  تقنيةتطوير أنظمة  الحوسبة السحابية 

 تشغيل وصيانة تقنية معلومات  الذكاء االصطناعي 

 استراتيجية تقنية  البيانات الضخمة 

 استشارات تقنية  انترنت االشياء 

 البلوكتشين 

 

 

 :التدريب -

الحكومية، ويتم تقديم هذه الخطة يجب أن يقوم املتنافس بتقديم خطة ومنهجية واضحة لتنفيذ التدريب في مقر برنامج التعامالت اإللكترونية 

تي تضمن مع العرض الفني على أن يشمل اإلطار العام للتدريب على ما هو موضح أدناه، ويمكن للمقاول تقديم منهجية التدريب التي يراها مناسبة ال

 ت التدريب على التي:أن يستطيع منسوبو برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية استخدام األنظمة املطورة، وتشمل متطلبا

  أن يقدم املتنافس جدول زمني محكم لتنفيذ التدريب ليعتمد من مكتب إدارة املشاريع ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية وأن تكون

 اءات املطورة.مدة التدريب كافية ويبدأ في فترات مبكرة من املشروع بحسب الحاجة، وأن يشمل التدريب على كل األنظمة املطلوبة واإلجر 

  ،ببرنامج زمني محدد، مع إيضاح العدد املقترح لكل دورة تدريبية واملستوى اإلداري 
ً
يجب توضيح برنامج التدريب ضمن العرض مفصال

وتكاليف الدورية التدريبية، مع توفير مدربين معتمدين وذوي خبرة في مجال التدريب املطلوب معتمدين من قبل برنامج التعامالت 

 رونية الحكومية.اإللكت

 .يجب أن يشمل التدريب على تأهيل املستخدمين للعمل على األنظمة واإلجراءات التي يتم تطويرها أو تحسينها 
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  يجب أن يشمل التدريب على تأهيل املختصين بإدارة تقنية املعلومات ببرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية على تهيئة األنظمة، وأن

 ع وظائف هذه األنظمة بدون أي استثناءات.يتضمن التدريب جمي

 ى يجب أن يتم تقديم الدورات التدريبية )محتوى، ومادة تدريبية( باللغة العربية واالنجليزية وال يتم تنفيذ الدورة إال بعد املوافقة عل

 املحتوى التدريبي من قبل برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية.

 لبرنامج أو أي مكان آخر مناسب حسب املتطلبات، كما ينبغي لجميع تكاليف التدريب ذات الصلة أن تكون يجب أن يتم التدريب في مقر ا

من مسؤولية مقدم العرض بما في ذلك تكاليف التأشيرة )إذا تطلب األمر( / القدوم / السكن / أجرة السفر الجوي / مرافق التدريب / 

 يتم إدراج جميع التكاليف في العروض املقدمة.تكاليف الحصول على الشهادة الدولية وغيرها، و 

 .تطوير خطة نقل املعرفة السنوية لضمان نقل الخبرة لفريق اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية والنضج الرقمي 

 .إعداد حقائب التدريب السنوية 

 .بناء قاعدة بيانات ومكتبة املعرفة ووضع جميع املستندات والدراسات واملخرجات بها 

 .رفع التقارير الالزمة لنقل املعرفة وجاهزية فريق العمل ومواطن التحسين للفريق 

 

 :هذه بعض األمثلة وليس الحصر من الدورات املطلوبة

Training/Knowledge Transferإ

 التدريب/نقلإاملعرفة

Durationإإ

 املدة

إإof Traineesإ#

 عددإاملتدربين

 مكانإالتدريب

 دورة داخلية 5 يوم واحد املؤسسية تدريب على مفاهيم البنية

 دورة داخلية  5 أيام 4 (NORAاملنهجية الوطنية للبنية املؤسسية ) تدريب على

 دورة داخلية 5 أيام ADoIT 3تدريب على استخدام أداة البنية املؤسسية 

 منهجية مركز التميز األمريكي للبنية املؤسسية 

EACOE Enterprise Architect Certification 

دورة خارجية في  5 أيام 5

 مقر املعهد

 حوكمة تقنية املعلومات

Certified governance enterprise IT 

دورة خارجية في  5 أيام 5

 مقر املعهد

 دورة داخلية  25 يوم واحد  دورة تعريفية بمكتب البنية املؤسسية 

 أمثلة للتدريب الداخلي والخارجي -جدول  
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 املؤسسيةإمكتبإالبنية -

 :لبرنامج يسر تأسيس مكتب البنية املؤسسية

 ملنهجية )نورا 
ً
وملزيد من التفاصيل حول املراحل والخطوات التي يجب  (NORA –على مقدم الطلب تأسيس مكتب البنية املؤسسية للبرنامج وفقا

الي: ( على الرابط التNORAاتباعها يرجى الرجوع إلى املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية )

http://www.yesser.gov.sa/ar/Methodologies/Pages/NORA.aspx 

 القائمة التالية على سبيل املثال وليس الحصر توضح املتطلبات األساسية لتأسيس مكتب البنية املؤسسية:

 املهام املرحلة #

1 

 

 

إعداد استراتيجية ملشروع البنية 

برنامج التعامالت اإللكترونية 

 الحكومية

(Develop EA Project 

Strategy) 

 .توفير الوعي واملعرفة بمفهوم البنية املؤسسية وفوائدها لإلدارة العليا 

 .تقييم مستوى نضج التحول لدى برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

 ديد األهداف املرجوة من تطبيق البنية املؤسسية وسبل تحقيقها. توثيق االستراتيجية وتح 

2 

 

إعداد خطة ملشروع البنية 

 املؤسسية

(Develop EA Project Plan) 

 .توضيح أدوار ومسؤوليات اإلدارة ومختلف فرق العمل 

  توضيح مهام وأدوار حوكمة البينة املؤسسية في برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية

 الحكومية.

 توثيق الخطة التفصيلية لتنفيذ املشروع وتشغيل املكتب 

  الحصول على املوافقة وااللتزام من اإلدارة العليا فيما يخص األهداف، والجداول الزمنية

 واملوارد الالزمة لتطوير وتنفيذ البينة املؤسسية.

 تحليل الوضع الحالي 3

(Analyze Current State) 

   تحديد متطلبات البنية املؤسسية في برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية الحكومية

 )وخاصة من أصحاب املصلحة الرئيسيين(.

   توثيق وتحليل املؤثرات في البيئة الحالية في برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية

 الحكومية من منظور داخلي وخارجي.

   والضعف والفرص والتهديدات تحديد وتوثيق نقاط القوة(SWOT). 

في  إعداد إطار للبنية املؤسسية 4

برنامج التعامالت اإللكترونية 

 الحكومية

  تحديد وتعريف الرؤية والرسالة واألهداف املتعلقة بالبنية املؤسسية في برنامج التعامالت

 اإللكترونية الحكومية الحكومية.

  التوجيهية.تحديد املبادئ 

http://www.yesser.gov.sa/ar/Methodologies/Pages/NORA.aspx
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 املهام املرحلة #

(Develop EA Framework)  .تحديد الهيكل التنظيمي ملكتب البنية املؤسسية 

  .تحديد معايير التوثيق املتبعة في البنية املؤسسية 

 .تصميم عناصر البنية املؤسسية 

 ( بناء وتوثيق النموذج العام ملكونات البنية املؤسسيةMetaModel.) 

 تحديد إجراءات مراجعة مستندات البنية املؤسسية وسبل اعتمادها. 

 .إنشاء اإلطار العام للبنية املؤسسية في برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية الحكومية 

 بناء النماذج املرجعية 5

(Build Reference Models) 

 .النموذج املرجعي لألعمال 

 .النموذج املرجعي للتطبيقات 

 .النموذج املرجعي للبيانات 

 النموذج املرجعي للبنية التحتية للتقنية. 

 بناء البنية الحالية 6

(Build Current Architectures) 

  حصر وتوثيق جميع اجراءات وخدمات برنامج يسر الى املستوى الرابع وعكسها على األداة

(Level 4 process documentation& modeling) 

  حصر وتوثيق الوضع الحالي للجهة من منظور بنية األعمال وبنية التطبيقات، وبنية

 البيانات، والبنية التحتية للتقنية.

  تحليل وبناء وتوثيق الوضع الحالي للجهة من منظور بنية األعمال وبنية التطبيقات، وبنية

 البيانات، والبنية التحتية للتقنية.

 .تحليل الوضع الحالي 

 بناء البنية املستقبلية  7

(Build Target Architectures) 

  اعادة هندسة جميع اجراءات وخدمات برنامج يسر بما يحقق مع الوضع املستقبلي وعكسها

 على األداة 

  بناء البنية املستقبلية التي تلبي احتياجات برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية

 الحكومية وتوجهاتها.

 .بناء بنية األعمال املستقبلية 

 .بناء بنية التطبيقات املستقبلية 
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 املهام املرحلة #

 بنية البيانات املستقبلية. بناء 

 .بناء البنية التحتية املستقبلية للتقنية 

 إعداد خطة التحول  8

(Develop Transition Plan) 

 .إجراء تحليل الفجوات 

 .تحديد املشاريع الالزمة للتحول 

 .ترتيب املشاريع بحسب األولوية 

 .)إعداد خارطة الطريق )خطة التحول 

  والنتائج املطلوبة من املشاريع.تحليل وتوثيق املوارد 

 .املراجعة واالعتماد من أصحاب املصلحة 

9 

 

إعداد خطط لتطبيق البنية 

 املؤسسية ومخرجاتها

(Develop EA Management 

Plans) 

 .خطة استخدام وتطبيق البنية املؤسسية 

 .خطة إدارة تنفيذ مخرجات البنية املؤسسية 

 تنفيذ وتشغيل البنية املؤسسية 10

(Execute & Maintain) 

  توفير وتعزيز املعرفة بمفهوم البنية املؤسسية لكافة موظفي برنامج التعامالت اإللكترونية

الحكومية الحكومية والتوعية بفوائدها بحيث تصبح جزءا من ثقافة برنامج التعامالت 

 اإللكترونية الحكومية.

  .تدريب بعض املوظفين على طريقة استخدام معلومات البنية املؤسسية املختلفة 

 .تنفيذ أو تطبيق البنية املؤسسية بما في ذلك إدارة املهام االنتقالية 

( Metamodel) تصميم ونمذجة مستودع/أداة البنية املؤسسية بناء على النموذج العام  أداة البنية املؤسسية 11

 وفرة لبرنامج يّسر  و توثيق جميع البيانات.بحسب األداة املت

 املتطلبات األساسية لتأسيس مكتب البنية املؤسسية-جدول  
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 :تشغيل مكتب البنية املؤسسية ببرنامج يسر

  أداء البنية على املتنافس تطوير النموذج التشغيلي للمكتب والذي يحتوي الهيكل التنظيمي، الوظائف األساسية، اإلجراءات، معايير ومؤشرات

 املؤسسية واألدوار واملسؤوليات.

  على املتنافس تشغيل املكتب وتحديث بيانات البنية املؤسسية بالتنسيق مع فريق عمل البنية املؤسسية ببرنامج التعامالت اإللكترونية

 الحكومية وذلك للحفاظ على معلومات البنية املؤسسية وتفاصيلها.

  يل األمد، ومن املتوقع مواجهة العديد من التحديات والعقبات. لذا يتعين االهتمام بالحوكمة كأمر حيوي البنية املؤسسية مشروع شامل وطو

لضمان نجاح املشروع. حوكمة البنية املؤسسية هي عمل مستمر يرتبط بشكل وثيق مع كافة مراحل املشروع وتشمل إدارة التغيير )بما في ذلك 

ذلك تنمية القدرات )تدريب متخصص(، والعمل على تحسين األداء )مؤشرات أداء ومعايير جديدة(. التوعية بمفهوم البنية املؤسسية(، وك

 على املتنافس تنفيذ كافة مهام الحوكمة كجزء من متطلبات الحوكمة املستمرة، وفيها ما يلي:

o ئد املستهدفة من تطبيقها، ثم تطبيق تعريف بمبادئ حوكمة البنية املؤسسية، وأفضل املمارسات العاملية املتبعة لتطبيقها، والفوا

هذه املبادئ على برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية وتقديم تصور للية تنفيذ حوكمة البنية املؤسسية وإدارة التغيير بما 

 يعكس احتياجها الفعلي للجهة.

o رات الالزم توفيرها، واإلجراءات الوظيفية، ومؤشرات تحديد الهيكل التنظيمي املقترح لحوكمة البنية املؤسسية وإدارة التغيير، واملها

قياس األداء، واألدوار واملهام واملسؤوليات الضرورية لتنفيذ الحوكمة بما يتناسب مع أهداف )برنامج التعامالت اإللكترونية 

 الحكومية( ورؤاها االستراتيجية ووضعها الحالي واملستهدف فيما يخص البنية املؤسسية وتطبيقاتها.

o ( تعريف نقاط االلتقاء والتعاون والتنسيق واإلجراءات الالزمةInteraction Model بين مكتب البنية املؤسسية واملكاتب األخرى )

 كمكتب إدارة املشاريع ومكتب إدارة االستراتيجية وكذلك اإلدارات املختلفة األخرى.

o ملؤسس ي، ووضع الخطط الالزمة لذلك.تحديد األدوات املناسبة إلدارة إجراءات العمل وإدارة التغيير ا 

o  على املتنافس مساعدة برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية في تنفيذ الخطة التحولية 

  في مقر البرنامج في فترة املشروع يقوم بتطبيق املشروع وبتأسيس وتشغيل املكتب في مقر البرنامج  24على املتنافس توفير فريق عمل ملدة 
ً
شهرا

 وار واملهام التالية على سبيل املثال للحصر:يضم األد

إاملهام األدوارإاملطلوبة

1 

 

 خبير بنية مؤسسية

(Chief Enterprise 

Architect) 

 

يقوم متخصص البنية املؤسسية بتطوير بنية برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية، ويمكن تلخيص 

 مهامه بما يلي كأمثلة ليست على سبيل الحصر:

  عن تطوير وبناء نظرة شمولية للجهة من حيث االستراتيجية والخدمات والسياسات مسؤول

 .(Information Assetsوالعمليات واإلجراءات واألصول املعلوماتية )
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إاملهام األدوارإاملطلوبة

  ،مسؤول عن جميع عناصر البنية املؤسسية بما في ذلك املبادئ، اإلطارMetamodel دورة حياة ،

 سسيةوإجراءات الحوكمة ومستودع البنية املؤ 

 .اإلشراف على تنفيذ البنية املؤسسية وأنشطة التحسين املستمرة 

 .تحديد معايير ومراقبة االمتثال لعمليات ادارة البنية املؤسسية 

  القيام بالتقييم املستمر الحتياج برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية للتأكد من املحاذاة مع

 االعمال.

  خالل وضع تصور وبناء رؤية شاملة للبنية املؤسسية.قيادة فريق البنية املؤسسية من 

 .املراجعة والتحقق من الحالة الراهنة واملستقبلية للبنى املؤسسية املختلفة 

 .تقدم املشورة بشأن الخيارات املتاحة وتحليل التكاليف واملنافع واملخاطر وقضايا التكامل

 أخصائي بنية االعمال 2

(Business Architect) 

 

( واستراتيجيات SMEوخبراء األعمال ) (Process Ownersاملتخصص في بنية األعمال بالعمل مع )يقوم 

يقوم باملهام التالية كأمثلة ليست على سبيل األعمال بتنسيق العمليات واإلجراءات والتصميم املؤسس ي و 

  الحصر:

 املشاركة بنشاط في تطوير مكتب إدارة البنية املؤسسية. 

 ذجة متطلبات الخدمات والسياسات والعمليات واإلجراءات، ونظم املعلوماتتحليل وتوثيق ونم.. 

 ( يلعب دورا أساس ي في تحديدBusiness Architecture Metamodel) 

 أداء األنشطة املتعلقة في مجال بنية االعمال. 

ة الحكومية التحقق من صحة األعمال مقابل أفضل املمارسات في نفس مجاالت برنامج التعامالت اإللكتروني

 .واقتراح التحسينات

3 

 

 أخصائي بنية التطبيقات

(Application 

Architect) 

 

يقوم باملهام و  باملهام املتخصصة بمجال تطوير بنية التطبيقات والحلول  التطبيقاتيقوم املتخصص في بنية 

 التالية كأمثلة ليست على سبيل الحصر:

  املؤسسيةاملشاركة بنشاط في تطوير مكتب إدارة البنية. 

 .قيادة وأداء األنشطة املتعلقة في مجال بنية التطبيقات 

 قيادة وتسهيل تطوير مبادئ ومعايير التطبيقات لتوجيه عملية صنع القرارات املتعلقة بها. 
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إاملهام األدوارإاملطلوبة

 .قيادة تطوير خارطة الطريق املتعلقة بالحلول والتطبيقات 

 دة تصميم الحلول في حال وجدود انحرافات إجراء مراجعة االمتثال أثناء تنفيذ املشاريع والتوصية بإعا

 .عن املعايير

 .قيادة وأداء األنشطة املتعلقة في مجال بنية البيانات 

 قيادة وتسهيل تطوير مبادئ ومعايير البيانات لتوجيه عملية صنع القرارات املتعلقة بها. 

 .قيادة تطوير خارطة الطريق املتعلقة بالبيانات 

  تطوير استراتيجية إلدارة البيانات، نماذج مرجعية للبيانات، انماط البيانات، أدلة استرشاديه لنمذجة

 البيانات.. الخ

  إجراء مراجعة االمتثال أثناء تنفيذ املشاريع والتوصية بإعادة تصميم نموذج البيانات او قاعدة

 .البيانات في حال وجدود انحرافات عن املعايير

 ة التقنيةأخصائي بني 4

(Technology 

Architect) 

يقوم و باملهام املتخصصة بمجال تطوير وتعريف بنية التقنية املستقبلية  التقنيةيقوم املتخصص في بنية 

 باملهام التالية كأمثلة ليست على سبيل الحصر:

 املشاركة بنشاط في تطوير مكتب إدارة البنية املؤسسية. 

  مجال بنية التقنية.قيادة وأداء األنشطة املتعلقة في 

 قيادة وتسهيل تطوير مبادئ ومعايير التقنية لتوجيه عملية صنع القرارات املتعلقة بها. 

 .قيادة تطوير خارطة الطريق املتعلقة بالتقنية 

  إجراء مراجعة االمتثال أثناء تنفيذ املشاريع والتوصية بإعادة تصميم الحلول في حال وجدود انحرافات

 .عن املعايير

 أدوار فريق عمل تشغيل مكتب البنية املؤسسية-  جدول 

 يلتزم املقاول بتدريب فريق مكتب البنية املؤسسية ونقل املعرفة العملية له وتوفير جميع الوثائق واألدلة اإلرشادية لذلك.
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 مخرجات المشروع
 ى من املتطلبات:ويعتبر التالي هو الحد األدن :يحتوي هذا القسم على واملخرجات املتوقعة من املشروع 

إالكميةإالوحدةإالوصف #

 1 وثيقة دراسة وتحليل الوضع الحالي  1

 1 وثيقة توفير دراسة ألفضل املمارسات العاملية في مجال البنية املؤسسية للجهات الحكومية 2

 1 وثيقة دراسة االحتياج وتطوير خارطة الطريق 3

 1 وثيقة تقدمها اإلدارة العامة للبنية املؤسسيةتصميم وتطوير محفظة الخدمات واملنتجات التي  4

 1 وثيقة وثيقة الخطة التنفيذية السنوية لنقل املعرفة 5

 1 وثيقة وثيقة الحقائب التدريب السنوية 6

 1 وثيقة قاعدة بيانات املعرفة لجميع املستندات والدراسات  7

 والنضج الرقميتدريب فريق اإلدارة العامة للبنية املؤسسية الوطنية  8
دورة 

 تدريبية
8 

 12 تقرير تقرير نقل املعرفة وجاهزية فريق العمل ربع سنوي  9

 2 وثيقة مرحلة اإلعداد 10

 1 وثيقة من املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية: تطوير استراتيجية مشروع البنية املؤسسية 1املرحلة  11

 1 وثيقة املؤسسية: تطوير خطة مشروع البنية املؤسسيةمن املنهجية الوطنية للبنية  2املرحلة  12

 1 وثيقة من املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية: تحليل الوضع الحالي 3املرحلة  13

 2 وثيقة من املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية: تطوير اإلطار العام للبنية املؤسسية 4املرحلة  14

 1 وثيقة للبنية املؤسسية:  إعداد النماذج املرجعيةمن املنهجية الوطنية  5املرحلة  15
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 5 وثيقة من املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية: حصر البنى الحالية 6املرحلة  16

 5 وثيقة من املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية: تعريف و تطوير البنى املستقبلية 7املرحلة  17

 1 وثيقة املؤسسية: تطوير خطة التحول  من املنهجية الوطنية للبنية 8املرحلة  18

 1 وثيقة من املنهجية الوطنية للبنية املؤسسية: تطوير  خطة إدارة البنية املؤسسية 9املرحلة  19

 1 وثيقة تطوير إطار الحوكمة املستمرة 20

 3  خبير شهر 36ملدة  – في تطوير وإعداد سياسات ومعايير البنية املؤسسية خبير 21

 5  خبير شهر 36ملدة  –في النضج الرقمي  خبير 22

 9  خبير شهر 36ملدة  –في تطبيق البنية املؤسسية في الجهات الحكومية  خبير 23

 4  خبير شهر 36ملدة  –في حوكمة مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت  خبير 24

 مستشار -فريق الخبراء الغير دائم لتطوير األعمال  25
ساعة 

 استشارية
5000 

 1 خبير (Chief Enterprise Architect) شهر 24ملدة  –خبير بنية مؤسسية  26

 1 أخصائي (Business Architect) شهر 24ملدة  –أخصائي بنية االعمال  27

 1 أخصائي (Application Architect) شهر 24ملدة  –أخصائي بنية التطبيقات  28

 1 أخصائي (Technology Architect) شهر 24ملدة  –أخصائي بنية التقنية  29

 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

 املوردصورة شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول مع ختمها بختم إ2

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

 صورة من شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول مع ختمها بختم املوردإ4

 لنظام االستثمار األجنبي إ5
ً
 وفقا

ً
 سارية املفعول 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

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

 املقاولإ

 اسمإاملقاولإ

إ)شركةإ/إمؤسسة(

 
إرأسإمالإاملقاولإ

 

  تاريخه  رقمإالسجلإالتجاريإ

  منصبه  اسمإالشخصإاملسؤول

 العنوان

 إشارع إاملدينة

 إالرمزإالبريدي إص.ب

 إفاكس إهاتف:

 إاملوقعإاللكتروني إبريدإالكتروني:

 إ إسنةإالتأسيس:

إملكيةإالشركة

إنسبةإامللكيةإاملالك/إالشركاءإالجنسية

  إ

  إ

  إ

إمعلوماتإممثلإالشركة

 إاالسم

املسمىإ

إالوظيفي
 

 :الثابت :املتنقلإالهاتف

البريدإ

إاللكتروني
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 متطلبات التأهيل المالية

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:  .............................................................

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

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

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

إ4

في  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 دولةاملاض ي 

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

 ☐   ال  ☒نعم  

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

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

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

إاملتطلباتإم

 الهيكل التنظيمي للشركةإ1

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

 خالل الخمس سنوات املاضية )حسب النموذج املرفق(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

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

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

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

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

 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

  املشروع مكونات 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

 


