
  

 

 

 

 

 االتصاالت وتقنية املعلوماتوزارة 

 
 ملشروعاملتنافسين  دعوة عامة لتأهيل

 رفع كفاءة استخدام البرمجيات في القطاعات الحكومية

 

 التاريخ:

13 October 2019 

 
 

 

 

 

 

  



  
 

2 

 

 القسم األول: مقدمة

 لدعوتكم لتقديم عروضكم للمتنافسين، تأهيل املسبقالأن ترحب بمشاركتكم في برنامج  االتصاالت وتقنية املعلوماتوزارة يسر 
ً
لهذا  تمهيدا

 املشروع

ة وفهمها التي سيتم طرحها الحقا يجب على املتنافسين قراءة هذه املعايير املطلوب 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 لقصور وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سببا في عدم التأهل.إن ا

. املعلومات
ً
 قبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسبا

 التاريخإجراءالإ

  31/10/2019  تاريخ ب الخميس    يوم ملفاتإالتأهيلإإلرسالآخرإموعدإ

 2019 /07/11  تاريخ وحتى   03/11/2019من تاريخ   إتقييمإملفاتإتأهيلإالتنافسين

  12/11/2019تاريخ   ب  الثالثاء يوم  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 

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

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

ً
جميع النماذج التوقيع على ا

لتوقيع مع ختم كل صفحة منه بالختم املعتمد الخاص قبل صاحب املؤسسة/الشركة )املورد( أو املفوض با 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 
جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مقومات 

 .الدول القيادية على مستوى العالم

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

ملفتاح ي العالم اإلســالمي ســتمكنها مــن أداء دورهــا الريــادي كعمــق وسند لألمة العربية واالسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية افمكانة اململكة ف

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

بعضها في سبيل تحقيق  وتنسق معمزدهر ووطن طموح وهذه املحاور تتكامل  اقتصادحيوي،  مجتمعلى ثالث محاور رئيسية وهي: تعتمد الرؤية ع

 .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

  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 

ُ
وإدراك التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة  2030اململكة العربية السعودية أ

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

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

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

 .املشاركة في األعوام املقبلةجهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات  24

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

، والنظر م هي املوجة األولى لتحقيق ذلك، وسيتّم مراجعتها وتق 2016ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام 
ً
ييمها والنظر في كفايتها وأدائها دوريا

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

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

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

 .اءالقطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، واملساهمة في املتابعة وتقييم األد
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  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 

 الوزارة اآلن معالي املهندس / عبدهللا بن عامر السواحة.

 

 إجراءات التأهيل

 كفاءة فعر“ملشروع  لتقييمهم وتأهلهم لتحضير وتقديم عروضهمللمتنافسين الالزمة يقة الى تزويد كافة املعلومات والبيانات تهدف هذه الوث

، اخذين باالعتبار جميع متطلبات تنفيذ املشروع. حيث ان املعلومات املذكورة في هذه " في الرياض الحكومية القطاعات في البرمجيات استخدام

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

 اآلتي

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

 .العربية أو مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد

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

 

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

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

 نظرة عامة عن المشروع 

_ يسر بتنفيذ  ةالرقمي املعايير والبرامجممثلين في قطاع  تقوم وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات وبرنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية "يسر" 

رفع كفاءة االنفاق الحكومي في مجال رخص البرمجيات واالتصاالت " وذلك لالحكومية القطاعات في البرمجيات استخدام كفاءة رفعمشروع " 

 م.2020ومسيرة برنامج التحول الوطني  2030للجهات الحكومية من أجل مواكبة رؤية اململكة 

ءة االستخدام وااللتزام بحقوق امللكية الفكرية والعمل على تحديد االحتياج الفعلي لكل جهة واالستفادة من حوكمة رخص البرمجيات )رفع كفا

الوطنية  تبناء وتشغيل إدارة رخص البرمجيات واستقطاب الكفاءا ري واعداد التقارير السنوية،الرخص الغير مستخدمه في الجهات اخ

  .تخصصة(امل
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 اهداف المشروع 
حوكمة رخص  إلى( يسر) اإللكترونية التعامالت املعايير والبرامج الرقمية ممثال في إدارة رخص البرمجيات واالتصاالت في برنامج قطاع يسعى 

لغير البرمجيات ورفع كفاءة االستخدام وااللتزام بحقوق امللكية الفكرية والعمل على تحديد االحتياج الفعلي لكل جهة واالستفادة من الرخص ا

الوطنية املميزة للتنفيذ مهام  الكوادر في الجهات األخرى واعداد التقارير السنوية بذالك , العمل على بناء وتشغيل إدارة الرخص وتوفيرمستخدمه 

 
ً
ت في نقل املعرفة والتدريب ووضع األهداف واملهام األساسية واألدوا االساس ي الدور  لهم رخص البرمجيات يكون  مجال في بخبراء اإلدارة مدعوما

)استقبال الطلبات، تنفيذها , اطالق منصة لحوكمة  طلبات الرخص والية تنفيذها مع املوردين  إلدارة رخص البرمجيات وضمان والبرامج الالزمة

تمرة واملوافقة، اصدار امر التنفيذ للموردين، وتنفيذ الطلب( ، اطالق مؤشرات حوكمة الرخص واملتابعة املس متحديد االحتياج الفعلي، التقيي

 .لالستخدام الرخص بشكل سنوي 
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 نطاق عمل المشروع  
 على االهداف التالية: املشروعهذا خالل سيتم العمل  

 املهام األساسية: رفع كفاءة استخدام الرخص في القطاع الحكومي  3.1

م عروضها، وفًقا للشروط العامة رخص البرمجيات ورفع كفاءة االستخدام في القطاع الحكومي تقد حوكمةالشركات التي لديها خبرة في 

 والخاصة املرفقة بالوثيقة، مع األخذ في االعتبار أن طلب تقديم العروض يستهدف:

 .حكوميةجهة  100وعقود البرمجيات الجاهزة في  ومراجعة وتحليل اتفاقياتحصر  .1

 .حكوميةجهة  100في املرخصة والغير مرخصة حصر أنواع الرخص املستخدمة  .2

 .حكوميةجهة  100في املرخصة والغير مرخصة الرخص املستخدمة  نسبة استخدامحصر  .3

 .حكوميةجهة  100حصر نسبة االلتزام بحقوق امللكية الفكرية للرخص في  .4

 البدائل األقل تكلفة وتحديد رخص البرمجيات في القطاع الحكومي تحديد حجم النفاق الحالي واملتوقع خالل ثالث سنوات على .5

 .حكوميةجهة  100الحديثة للرخص الحالية في  توالتقنيا

 100في  هم في توحيد تسعيرها وتقليل تكاليف شراؤها وصيانتهااوتكلفتها مما يسالرخص تحديد حجم التباين واالختالف في أنواع  .6

 .حكوميةجهة 

كفاءة  والتوصيات برفع االلتزام ورفع كفاءةالرخص استخدام عمليات حصر العقود و سنوية والسنوية بنتائج  عربال اعداد تقارير .7

 .حكوميةجهة  100واستخدام التقنيات البديلة في االنفاق 

 حوكمة رخص البرمجيات بناء على مخرجات الحصر واالستخدام وااللتزام في البنود أعاله   تطوير مؤشرات .8

  تطوير مؤشرات قياس حجم االنفاق الحالي واملتوقع خالل ثالث سنوات 

 استخدام رخص البرمجيات في الجهات الحكومية قياس  تطوير مؤشرات 

 التزام الجهات الحكومية بحقوق امللكية الفكرية للرخص قياس  تطوير مؤشرات 

  تطوير مؤشرات لرفع كفاءة استخدام البرمجيات في القطاع الحكومي 

 وير مؤشرات لألعداد الرخص الغير مستخدمه في القطاع الحكومي والعمل على االستفادة منها في جهات أخرى تط 

 تأسيس وتشغيل إدارة رخص البرمجيات 3.2

 بناء على النموذجإالتشغغغغغغغايجرإءإالجراءاتإءإال/فاءاتإءإا اواتإءإاملن  يات الهدف من هذه املرحلة هو بناء وتأســـــــيس وتشـــــــغيل إدارة الرخص )

 أفضل املمارسات والتجارب العاملية بناء على املهام التالية:

 الخاص بإدارة رخص البرمجيات حســـــب األهداف االســـــتراتيجية املطلوبة  تواعداد املهام واملســـــؤوليا الرؤية والرســـــالة واألهداف تعريف

 وقطاع املعايير والبرامج الرقمية برنامج يسر من 
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 كل تفصيلي بما يخدم األهداف االستراتيجية واملؤشرات التشغيلية إعداد وتأسيس النموذج التشغيلي بش 

  إدارة رخص البرمجيــات وتطبيق األدوات واإلجراءات والنمــاذج وتوفير أفضــــــــــــــل املمــارســــــــــــــات ل دارة األوصــــــــــــــال تصــــــــــــميم منهجيــة عمــل

Software Asset Management  .والعمل على تطبيقها 

 واملوردين والقطاع الحكومي املصلحة اإلدارة واصحابمع أعضاء  تطوير اتفاقيات مستوى الخدمة في التعامل 

  واملهارات الالزم توفيرها، واإلجراءات الوظيفية، ومؤشرات قياس األداء،  دارة رخص البرمجيات،تحديد الهيكل التنظيمي املقترح إل

واملبادرات وربطها بجميع املشاريع لبرنامج يسر  االستراتيجيةواألدوار واملهام واملسؤوليات الضرورية لتنفيذ بما يتناسب مع أهداف 

 .وسنوي  ،ربع سنوي  ى بمستو  وقياسها

 موظفين ذو خبره وكفاءه عالية في حكومه  عشــــــــــره عن يقل ال البرنامج مقر في (شــــــــــهر 36) املشــــــــــروع خالل فترة دائم عمل فريق توفير

  املثالإسغغغغغ يل على التالية واملهام األدوار الخبرات يضـــــم ونقل الرخص إدارة وتشـــــغيل وتأســـــيس املشـــــروع تطبيقو  بتنفيذ الرخص يقوم

  ساب اوراكل، ميكروسوفت،) منتجات في برمجيات رخص اول  خبير رخص، خبير اول، اخصائي رخص، اخصائي رخص، محلل للحصر

 .املثال سبيل على.( .،

Required Roles MAJOR RESPONSIBILITY 

 

 Software licensing analystإ

 

 

 Minimum three years’ experience in Software Licensing analyst   

 Software license and asset management knowledge 

 Some experience with software installation and software 

inventory systems 

 Tracks, monitors and updates software asset records to ensure 

compliance with vendor contracts 

 Facilitates and processes software maintenance renewals or 

true-ups for key vendor contracts 

 Performs software inventory discovery and collection processes 

 Participates in the development of license management practice 

 Maintains and updates the contract repository system for 

assigned software portfolios 

 Performs software inventory discovery and collection processes 
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Required Roles MAJOR RESPONSIBILITY 

إ

Software Licensing Specialist:  

 

 Education Required: Undergraduate Degree in Computer 

Science, Engineering, or related major 

 Minimum five years’ experience in Software Licensing Specialist 

(software audit or Software consulting role) 

 Knowledge of complex vendor software contracts, licensing 

terminology, and software licensing rights, especially for major 

software vendors. Must be able to interpret, analyze, summarize 

contracts, and evaluate pricing & licensing proposals 

 Knowledge of Software Licensing Management tools 

 Ability to stay self-motivated and self-directed 

 Willingness to adapt to changing business and technical 

priorities 

 Ability to work in a fast-paced, high-performance team 

environment 

 

      Senior SAM Specialist 

 

 

 Minimum (7) years of Software Asset Management is required 

 Software Asset Management knowledge and experience 

including software licensing, software asset management 

policies and procedures, and procurement lifecycles 

 Execute all License Consultant tasks according to the project 

plans of all assigned customer engagements 

 Analyze purchase records and other entitlement information 

(including contracts, EULAs & EAs) 

 Participate and lead in customer communications across the 

entire life cycle of a SAM project. This includes producing and 

presenting intermediate, analytical, and final results and 

assuring projects are conducted and closed to the satisfaction of 

all parties 
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Required Roles MAJOR RESPONSIBILITY 

 Reviews industry or product releases that impact licensing 

requirements, structures, metrics, and models 

 Strong knowledge and experience with software discovery 

inventory tools and collection methods 

 Ability to easily explain complex licensing terms and conditions 

to business partners 

 Managing suitable software license management tools to 

monitor and report on license usage, compliance and availability 

 

 

  لدعم أعمال الفريق رخص البرمجيات  حوكمةفي مجال ســنوات  10بخبرة ال تقل عن اســتشــاريين دائمين  3يجب على املقاول توفير عدد

 املشروع وتأسيس وبناء وتشغيل اإلدارة  بتطبيقاملعني 

  في مجال  ســـــــــنوات 10بخبرة ال تقل عن  حســـــــــب الحاجةســـــــــاعة  2000بنظام الســـــــــاعات عدد  دائمينخبراء غير يجب على املقاول توفير

راء املوحد، تحديد االحتجاج الفعلي واملســــــــــــتقبلي لرخص، اإلدارة )تحليل العقود وبرفع بتوصــــــــــــية الشــــــــــــ أعمال لدعمحوكمة الرخص 

 تحديد البدائل والتقنيات الحديثة للرخص الحالية، تطبيق أفضل األدوات واملعايير واملمارسات في حوكمة الرخص(

  هله واعداد تحديد االحتياج للكوادر والكفاءات البشــــــــرية املطلوبة لتشــــــــغيل اإلدارة وتشــــــــمل خطة اســــــــتقطاب ســــــــبع كفاءات وطنية مؤ

 خالل مدة العقد وغيرها السنوي والوصف الوظيفي واالحتياج التدريبي  تواملهام واملسؤوليامؤشرات األداء 

  جدول زمني محكم لتنفيذ التدريب ليعتمد من ادارة املشــــــــــروع ببرنامج التعامالت األســــــــــاســــــــــية و اعداد خطه تدريبة تفصــــــــــيليه بالدورات

وأن يشــــــــــــمل التدريب على تأهيل  مختلفة حســــــــــــب خطة املشــــــــــــروع،اإللكترونية الحكومية وأن تكون مدة التدريب كافية ويبدأ في فترات 

مع إيضــــــــــــاح العدد املقترح لكل دورة تدريبية  ات الحديثة،واملنهجي واألدوات املطورة األنظمة واإلجراءات افةاملســــــــــــتخدمين للعمل على ك 

التدريب، وتقديم محتوى ومادة تدريبية التدريبية، مع توفير مدربين معتمدين وذوي خبرة في مجال  اتواملستوى اإلداري، وتكاليف الدور 

التأشيرة )إذا تطلب األمر( / القدوم / السكن /  تكاليف بما في ذلكباللغة العربية واالنجليزية ويتكفل املقاول بجميع مصاريف التدريب  

 أجرة السفر الجوي / مرافق التدريب / تكاليف الحصول على الشهادة الدولية وغيرها، ويتم إدراج جميع التكاليف في العروض املقدمة.

 السنوية لضمان نقل الخبرة لفريق إدارة الرخص تطوير خطة نقل املعرفة 
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 ل املعرفة وجاهزية فريق العمل ومواطن التحسين للفريقرفع التقارير الالزمة لنق. 

 املعرفة ووضع جميع املستندات والدراسات واملخرجات بهاومكتبة  بناء قاعدة بيانات. 

 .إعداد حقائب التدريب السنوية 

 ول.عقد دورات تدريبة خارجية وورش عمل لنقل املعرفة وتأهيل فريق عمل اإلدارة لتنفيذ املهام املسندة للمقا 

  املطلوب:يعرض الجدول التالي قائمة نقل املعرفة والتدريب 

# Training/Knowledge Transfer 

نقل املعرفة/التدريب  

Duration  

 املدة

# of 

Trainees  

 عدد املتدربين

 مكان التدريب

 دورة داخلية 5 يوم واحد مفاهيم ومسؤوليات إدارة الرخص على تدريب 1

2 Software Asset Manager  5 أيام   خارجية دورة 5 

 MICRPSPFT SOFTWARE LICENSING TRAININ 5 أيام خارجية دورة 5   

3 ORACLE SOFTWARE LICE NSING TRAINING 5 أيام خارجية دورة 5   

4 Microsoft License Management 5 أيام   خارجية دورة 5 

5  Oracle  License Management 5 أيام  في خارجية دورة 5 

املعهد مقر  

6 SOFTWARE LICENSING T RAINING (SAP, IBM , ESRI, 

etc.) 

أيام 10 خارجية دورة 5   
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   حوكمةإطلباتإرخصإالبرمجيات 3.3

  والية تقيمها وتنفيذها مع املوردين )اســتقبال حوكمة الرخص حوكمة طلبات رخص البرمجيات من الجهات الحكومية عن طريق منصــة

   الطلبات، تحديد االحتياج الفعلي، التقييم واملوافقة، اصدار امر التنفيذ للموردين، وتنفيذ الطلب(.

   حوكمة ومتابعة استخدام الرخص بشكل سنوي في القطاع الحكومي بطرقة ممنهجه يضمن االستخدام األمثل 

 تحديد االحتياج الفعلي لكل جهة، تحديد االحتياج تحديث مستودع الرخص وعدد الطلبات املنفذة للجهات املستفيدة بشكل مستمر ،

 املتوقع خالل ثالث سنوات قادمه.

  ،تطوير منصــــة لحوكمة الرخص تشــــمل مؤشــــرات الرخص واالســــتخدام واالمتثال والعقود واالنفاق الحالي واملتوقع خالل ثالث ســــنوات

 لتنفيذها، طلبات الرخص وتقيمها واملوافق عليها وأرسل الطلبات للموردين حوكمة 

  وتكلفتها مما يسهم في توحيد تسعيرها وتقليل تكاليف شراؤها وصيانتهاالرخص تحديد حجم التباين واالختالف في أنواع 
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 مخرجات المشروع
 ويعتبر التالي هو الحد األدنى من املتطلبات: :يحتوي هذا القسم على واملخرجات املتوقعة من املشروع 

إال/ميةإالوحدةإالوصف #

 6 وثيقة جهة حكومية  100رفع كفاءة استخدام رخص البرمجيات في القطاع الحكومي ل  1

 12 وثيقة التوصيات االلتزام، االستخدام، الحصر، عمليات بنتائج والسنوية سنوية ربعال تقارير 2

 5 وثيقة حوكمة رخص البرمجيات تطوير مؤشرات 3

 5 وثيقة تأسيس وتشغيل إدارة رخص البرمجيات 4

 10 كفاءات فريق عمل املشروع الدائم 5

 6 ارييناستش الفريق االستشاري الدائم للمشروع   والفريق االستشاري الغير الدائم للمشروع –فريق عمل املشروع  6

7 
ومؤشرات تحديد االحتياج للكوادر والكفاءات البشرية املطلوبة لتشغيل اإلدارة وتشمل خطة التوظيف 

 خالل مدة العقد وغيرها السنوي والوصف الوظيفي واالحتياج التدريبي  تواملسؤولياواملهام األداء 
 1 وثيقة

8 
استقطاب سبع كفاءات وطنية مؤهلة للعمل في االدرة مختصين في حوكمة الرخص حسب املهام 

 املحددة في االحتياج الوظيفي تواملسؤوليا
 7 كفاءات

 1 وثيقة /املعرفةالتدريب/نقل خطة  9

 5 وثيقة إعداد حقائب التدريب السنويةإ/املعرفة/ تقارير نقل املعرفة /مكتبة املعرفةالتدريب/نقل  10

 10 تدريب عقد دورات تدريبة خارجية وورش عمال لتأهيل فريق عمل اإلدارة. املعرفة:التدريب/نقل  11

 1 منصة منصة حوكمة طلبات رخص البرمجيات 12

 3  خبير شهر 36ملدة  –رخص البرمجيات وإدارة األصول  حوكمةفي تطبيق  خبير 13

 مستشار -فريق الخبراء الغير دائم لتطوير األعمال  14
ساعة 

 استشارية
2000 
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 2 خبير   شهر 36ملدة  –خبير إدارة أصول ورخص برمجيات 15

 4 اول  أخصائي  شهر 36ملدة  –اول رخص برمجياتأخصائي  16

 4 أخصائي  شهر36ملدة  –البرمجياتحوكمة رخص أخصائي  17
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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

 شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول مع ختمها بختم املوردصورة إ3

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

 لنظام االستثمار األجنبي سارية املفعول إ5
ً
 وفقا

ً
 صورة رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا

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

 املفعول  سارية والقروية البلديةمن وزارة الشؤون  صادرة املقاولينتصنيف  شهادةصورة  7

 )حسب النموذج املرفق(معلومات الشركة املقاولة ذكر إ8

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

 املقاولإ

 اسمإاملقاولإ

إ)شركةإءإمؤسسة 

 
إرأسإمالإاملقاولإ

 

  تاريخه  رقمإالس لإالتجاريإ

  منصبه  اسمإالشخصإاملسؤول

 العنوان

 إشارع إاملدينة

 إالرمزإالبريدي إص.ب

 إفاكس إهاتف:

 إاملوقعإالل/تروني إال/تروني:بريدإ

 إ إسنةإالتأسيس:

إمل/يةإالشركة

إنسبةإاملل/يةإاملالكءإالشركاءإال نسية

  إ

  إ

  إ

إمعلوماتإممثلإالشركة

 إاالسم

املسمىإ

إالوظيفي
 

 :الثابت :املتنقلإالهاتف

البريدإ

إالل/تروني
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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

 

  



  
 

21 

 

 الكادر اإلداري -نموذج الخبرات 

إال نسيةإالوظيفةإاالسم الرقم
التخصصءإمجالإ

إالخبرة
إمدةإالخبرة

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

 

 الكادر الفني -نموذج الخبرات 

إال نسيةإالوظيفةإاالسمإالرقم
التخصصءإمجالإ

إالخبرة
إمدةإالخبرة

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

     إ

 


