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 :مقدمة 1
 

الهيئة إلى  وتهدفالهيئة العامة لألوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تتمتع باالستقالل المالي واإلداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. 

افل االجتماعي، كتنظيم األوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية والت

 وفقاُ لمقاصد الشريعة اإلسالمية واألنظمة.

قامت الهيئة العامة لألوقاف بتبني وتنفيذ العديد من المبادرات التطويرية، ولذلك تسعى  ،2030وسعياً لتحقيق تلك األهداف، وتماشياً مع رؤية المملكة 

 تعزيز والء املوظف خبرةالالهيئة العامة لألوقاف إلى االستعانة ببيوت 

 

 :الغرض من هذه الوثيقة 1.1

يانات إليجاد قواعد بليه التقنية الحديثة إفضل ما توصلت ألتقديم عروض لتوفير حلول مناسبة وفق  المؤهلين المقاولين دعوة هو الوثيقة هذه من الغرض

نجاحات و ن تثبت حصولها على خبرة كافية بمشاريع متعددة مماثلةأويجب على الشركات المنفذة متكاملة وفق نطاق العمل المحدد في هذه الوثيقة، 

 في هذه الوثيقة. ن يكون العرض بتكلفة ثابتة يشمل كافة المتطلبات كما هو محددأ. ويجب سابقة

 :الرؤية والرسالة 1.2

 

 .أن تكون الهيئة الداعم الرئيس للنهوض بقطاع األوقاف في المملكة العربية السعوديةالرؤية/ 

وفقاً لمقاصد  ةواالجتماعي االقتصاديةتنظيم األوقاف وتطويرها والمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز من دورها في التنمية الرسالة/ 

 .2030الشريعة اإلسالمية واألنظمة ورؤية المملكة 

 مهام الهيئة: 

 لألوقاف:تتركز مهام الهيئة العامة 

 .لكة بعد توثيقهامتسجيل جميع األوقاف في الم -

 .حصر جميع األموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها -

 .مواقيت الحج والعمرةالنظارة على األوقاف العامة والخاصة وأوقاف  -

 .على طلب الواقف أو الناظر إدارة األوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة وذلك بناءً  -

 .شراف الرقابي على أعمال النظار، واتخاذ اإلجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارةاإل -

 ذوناتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات، أو الهبات، أو المساهمات، و إصدار األنشاء األوقاف العامة والمشتإالموافقة على طلبات  -

 .زمة لهاالال

 .جلها بما يحقق شرط الواقفأنفاقها على األغراض الموقوفة من إاألوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها و يراداتتحصيل إ -

لمعنية ا جلها بما يتفق مع عقد اإلدارةأنفاقها على األغراض الموقوفة من إمديرة لها ورادات األوقاف التي تكون الهيئة يسهام في تحصيل إاإل -

 وال يتعارض مع شرط الواقف.  بالهيئة
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 شرح كامل عن مشروع:  2
 

 

 

 

 

 

 

 

 : املشروع عن نبذة

 
 اسم المشروع تعزيز والء املوظف 

واتف اله تقديم خصومات ومزايا للموظفين من خالل املوقع اإللكتروني وتطبيق على

الذكية، يستطيع املوظف من خالله االستفادة من املزايا املتاحة في متاجر ومنصات 

 إلكترونية تجارية في جميع مناطق اململكة.
 وصف مختصر

 مزايا وخصومات للموظفين. -1

 املساهمة في تنمية والء املوظفين. -2

 
 األهداف

 :مدة ومكان تنفيذ املشروع

 
 مدة المشروع سنة كاملة

 مكان التنفيذ إلكتروني

 عمل ومخرجات املشروع:نطاق ال

 ملنسوبي يةاإللكترون التجارية واملنصات املتاجر في وخصومات عروض خالله من يقدم الذكية الهواتف على إلكتروني تطبيق

 وذويهم. لألوقاف العامة الهيئة
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 معايير تقييم العروض فنيا:

 

 

 

 طريقة الدفع المعتمدة في الهيئة كما يلي : 3
 

 بعد إتمام االعمال أو توريد كامل الكمية.  %100الدفع  -1

 (%100الوزن ) املعيار  م

 %20 الكفاءة 1

 %10 الفريق 2

 %15 التنوع في العروض 3

 %10 الشمولية للفئات املستهدفة 4

 %15 أدوات العمل 5

 %30 املبلغ املالي         6

  املشروع:متطلبات 
 

 تطبيق باللغتين العربية واإلنجليزية. .1

 إمكانية إضافة هوية الهيئة العامة لألوقاف على شاشات التطبيق. .2

 إضافة مزايا وخصومات خاصة بالهيئة العامة لألوقاف.إمكانية  .3

 فريق دعم فني متخصص لخدمة العمالء على مدار الساعة. .4

 إلدارة املشروع وتقديم التقارير املفصلة حول حالة املستخدمين. dashboardتوفير  .5

 شمولية العروض والخصومات لفئات أسرة املوظف. .6

 العربية السعودية.تنّوع الخصومات في جميع مناطق اململكة  .7
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 :المستندات المطلوبة ونموذج تأهيل الموردين 4

ان هذا أول تعامل في حال ك وتعبئة بيانات الشركة بنموذج التأهيل املرفقسارية التاريخ  توفير املستندات التاليةويتطلب 

 لشركتكم املوقرة مع الهيئة العامة لألوقاف:  

 عقد التأسيس  -1

 DNA نموذج اتفاقية عدم افصاح -2

 صورة من السجل التجاري  -3

 صورة من عضوية الغرفة التجارية.  -4

 صورة من شهادة الزكاة والدخل.  -5

 صورة من وزارة العمل للسعودة.  -6

 صورة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.  -7

 صورة من التسجيل في ضريبة القيمة املضافة.  -8

 –رقم مرجع  عرض السعر   –السعر تاريخ عرض  –ب أن يتضمن عرض السعر الرسمي )شعار الشركة يج مالحظة:

 ( ختم الشركة-توقيع الشخص املسئول  - طريقة الدفعات املالية 
 

 

 

 

 

  املشتريات والعقود مدير إدارة

 

 عبدهللا بن أحمد الرصيص 
Mfshareef (Nov 2, 2020 15:24 GMT+3)
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