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 مقدمة: القسم األول

 تعريفات 1

 التعريف المصطلح

 الهيئة العامة لألوقاف الحكوميةالجهة 

 مقدم العرض أو المشارك في المنافسة الراغب في تقديم العرض. المتنافس

 طلب تقديم العروض من قبل الجهة الحكومية ومقدمي العروض حتى الترسية.تشمل جميع إجراءات ووثائق  المنافسة

 نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. النظام

 الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. الالئحة التنفيذية

الجمع ويكون العكس صحيحاً أيضا إذا تطلب سياق تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة  المفردات والجمع
 النص ذلك.

 تعريف عن المنافسة 2

المذكورة  اتوالمتطلبحلول تغطي المشروع حسب المواصفات  منظومة الحساب الوقفي الرقمي وتقديمترغب الهيئة في تطوير وتشغيل 

لمرحلة المنصات الرقمية المشابهة. تعتبر الكراسة امتداد ل وتطويرالدولية المتفق عليها لتصميم  والمعاييربهذه الوثيقة وفقا للمقاييس 

األولى والتي تشمل منصة وقفي التي أطلقتها الهيئة لذلك الهدف في هذه المرحلة هو اكمال المنظومة عن طريق بناء وتطوير المكونات 

 مل. الرقمية المرتبطة بمنظومة الحساب الوقفي الرقمي التي سيرد ذكرها في نطاق الع

 مواعيد المتعلقة بالمنافسةال 3

ثالثة أيام متصلة  لىع ال تزيدكافة المواعيد المتعلقة بالمنافسة حسب الجدول أدناه. وفي حال تعطل البوابة ألسباب تقنية لمدة  يتم اتباع

ة من الالئحالثامنة وذلك على النحو المبين تفصيالً بالبند ثالثاً من المادة  فيتم تمديد مدة تنفيذ اإلجراءات لمدة تماثل مدة تعطل البوابة

تعين تنفيذه بشكل ورقي،  متصلة ثالثة أيامعلى  تزيد لمدة التقني العطل استمر وإن .التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 البوابة فور زوال العطل.تم عمله من إجراءات إلى ما الحكومية الجهة على أن ترفع 

 االستحقاقتاريخ  المرحلة

 17/11/2020 خطاب تأكيد المشاركة

 17/11/2020 االستفساراتإرسال األسئلة و

 صباحا 10الساعة  21/12/2020 العروض قديمت

 صباحا 10الساعة  21/12/2020 فتح العروض

 الترسية
لن يتم إجراء الترسية و توقيع العقد اال بعد توفر  21/03/2021

 اإلعتمادات او التكاليف المالية لألعمال او المشتريات

 تحدده الهيئة من تاريخ محضر بدأ األعمال بدء األعمال

 مقدمي العروضأهلية  4

 لي:ألشخاص المشار إليهم فيما يالمشاركة في المنافسة ليجوز ال 

 :يليموظفو الدولة ويستثنى من ذلك ما  .1
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  ر التجارية إذا رخص لهم بمزاولتها.األعمال غي -أ

 .شراء مصنفاتهم أو أي من حقوق الملكية الفكرية، سواء منهم مباشرة أو من خالل دور النشر أو غيرها -ب

 فنية.تكليفهم بأعمال  -ج

   شرائها الستعمالهم الخاص.مرغوب في الدخول في المزايدات العلنية، إذا كانت األشياء ال -د

بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضائي أو قرار من جهة مخولة بذلك  من تقضي األنظمة بمنع التعامل معهم .2
 نظاماً، وذلك حتى تنتهي مدة المنع.

 المتعثرون وفقاً ألحكام نظام اإلفالس، أو من ثبت إعسارهم، أو صدر أمر بوضعهم تحت الحراسة القضائية. أو المفلسون .3

 .و تصفيتهاأالشركات التي جرى حلها  .4

5.  ً  .من لم يبلغ من العمر )ثمانية عشر( عاما

 .ناقصو األهلية .6

 السجالت والتراخيص النظامية 5

 :التالية وأن تكون هذه الوثائق سارية المفعول قالوثائ الباطنهم من متعاقديالمتنافسين ويجب أن تتوفر لدى 

السجل التجاري، أو التراخيص النظامية في مجال األعمال المتقدم لها متى كان المتنافس غير ملزم نظاماً بالقيد في السجل  -أ
 التجاري. 

 بسداد الزكاة والضريبة.شهادة سداد الزكاة أو الضريبة، أو كليهما متى كان المتنافس ملزماً نظاماً  -ب
 شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بتسجيل المنشأة في المؤسسة وسداد الحقوق التأمينية.  -ج
 شهادة االنتساب إلى الغرفة التجارية، متى كان المتنافس ملزماً نظاماً باالنتساب إلى الغرفة.  -د
 األعمال مما يشترط لها التصنيف.تلك نت شهادة تصنيف في مجال األعمال المتقدم لها، إذا كا -ه

 باإلنشاءات والمقاوالت.متعلقة شهادة االنتساب إلى الهيئة السعودية للمقاولين، إذا كانت األعمال المتقدم لها  -و

 هندسية. أعماالً شهادة االنتساب إلى الهيئة السعودية للمهندسين، إذا كانت األعمال المتقدم لها  -ز

هيئة لاحسب ما تقرره المحلية، إذا كانت المنشأة من تلك الفئة، وذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة  ما يثبت أن المنشأة من -ح
 .لمنشآت الصغيرة والمتوسطةالعامة ل

 .شهادة تحقيق النسبة المطلوبة لتوطين الوظائف -ط

 .المنافسةأي وثائق أخرى تطلبها الجهة الحكومية حسب طبيعة  -ي
جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح من الجهة المختصة أذا كانت الشركة من المؤسسات  شهادة تسجيل تثبت أنها مؤسسة أو -ك

 أو الجمعيات األهلية أو الكيانات غير الهادفة للربح.

 الجهة الحكوميةممثل  6

 ية.لكترونالبوابة اإلاستخدام حال تعذر  دناه فيأ الحكومية المذكورالجهة ممثل يتم التواصل مع  

 الجهة الحكوميةمعلومات اتصال ممثل 

 فوزي المسعود االسم

 خصائي مشتريات و عقودأ الوظيفة

 0118132259 الهاتف

  الفاكس

 f.almasuod@awqaf.gov.sa يلكترونالبريد اإل

 

Alya Alwazzan (Nov 5, 2020 08:56 GMT+3)

mailto:f.almasuod@awqaf
mailto:f.almasuod@awqaf
https://secure.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFX6VsGRM5PA0gRpqTSeV2LleVv18y86j


 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 7

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

 مكان التسليم 7

من خالل  ضتسليم العرو دناه في حال تعذرأالمذكور عنوان في ال الجهة الحكوميةثل لمم وجميع ما يتعلق بالمنافسة العروض تسليميتم 
 البوابة اإللكترونية.

 مكان تسليم العروض

 المدينة الرقمية العنوان

 CU01 المبنى

 االرضي الطابق

 إدارة المشتريات و العقود /اسم اإلدارةالغرفة

 3:00 وقت التسليم

 نظام المنافسة 8

هـ، 13/11/1440( وتاريخ 128المنافسة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/تخضع هذه 
هـ، والئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت 21/3/1441( وتاريخ 1242والئحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم )

، والئحة تنظيم تعارض المصالح، والئحة سلوكيات وأخالقيات القائمين على بالسوق الماليةمدرجة الصغيرة والمتوسطة والشركات ال
 تطبيق النظام.
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 القسم الثاني: األحكام العامة

 المساواة والشفافية 9

بل بما يمكنهم من تقييم األعمال قالمنافسة العالقة بنطاق العمل في  المعلومات ذاتالمتنافسين على كافة  الحكومية اطالعالجهة على 
وثائق المنافسة، وتقديم اإليضاحات والبيانات الالزمة عن األعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض  الحصول على
بأي تغيرات  ةمين للمنافستقدسيتم إخطار كافة الم التمييز بين المتنافسين في أي مما سبق. كماعدم  الحكومية الجهةوتلتزم  بوقٍت كافٍ 

لمبين بأحكام على النحو ا اإللكتروني أو البريد عن طريق البريد الرسميأو إذا تعذر ذلك ف يةلكترونتطرأ على المنافسة عبر البوابة اإل
 .التنفيذية والالئحة النظام

 تعارض المصالح 10

والعاملون لديه والشركات التابعة له ومقاولوه من الباطن، وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين المتنافس يلتزم 
واإلفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح أو جهة الحكومية المنافسة، بإبالغ ال هذهاألعمال والمشتريات المضمنة في نطاق 
ارض لالئحة تنظيم تعجهة الحكومية، وذلك وفقاً تنشأ عن أي تعامل يكون مرتبطاً بأنشطة ال أي مصلحة خاصة نشأت أو ستنشأ أو قد

 .المصالح

 السلوكيات واألخالقيات 11

والعاملين لديه والشركات التابعة له ومقاوليه من الباطن، وكل من له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ وتأمين المتنافس يحظر على 
مخالفة األحكام الواردة في الئحة تنظيم سلوكيات وأخالقيات القائمين على تطبيق   المنافسة، هذهمنها تتضوالخدمات  التي  األعمال 

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وبقواعد السلوك المهني وقواعد أخالقيات المهنة وغيرها من القواعد التي نصت عليها األنظمة 
و الحصول أوفي كل األحوال يلتزم بعدم  ضة عليهم بموجب عضويتهم في أي منظمة مهنية أو هيئة ذات عالقةالمعمول بها أو المفرو

محاولة الحصول على ميزة غير مستحقة بأي طريقة كانت أو تقديم أي هدية أو أي منفعة سواًء مادية أو معنوية للحصول على معاملة 
 .المنافسة أو أي عقد ينتج عنهااحل تنفيذ في كافة مر جهة الحكومية تفضيلية من موظفي ال

 وإفشاء المعلومات السرية 12

ية أو استغاللها هن بعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق بالمنافسة سواًء كانت تحريرية أو شفيلتزم المتنافسو
هة الجأو شؤون تخص  في العرض من أسرار وتعامالت أو اإلفصاح عنها. ويسري ذلك على كل ما بحوزته أو ما يكون قد اطلع عليه

ال يجوز للمتنافسين نشر أي معلومة عن المنافسة وكل ما يتعلق بها عبر كافة وسائل اإلعالم إال بعد أخذ موافقة كتابية ، كما الحكومية
 من الجهة الحكومية مسبقاً.

 ملكية وثائق المنافسة 13

عند طلب تلك الوثائق وجميع نسخها  إتالفالمتنافسين  علىيجب و الحكومية للجهة نسخهاوثائق المنافسة وجميع تعود ملكية  أوال:
 .ذلك الجهة الحكومية

حقوق الطبع والنشر ألي وثائق ومواد مقدمة من الجهة الحكومية ضمن هذه المنافسة مملوكة للجهة، وعلى ذلك ال يجوز نسخ  ثانيا:
هذه الوثائق والمواد، كليًا أو جزئيًا، أو إعادة إنتاجها أو توزيعها أو إتاحتها ألي طرف ثالث أو استخدامها دون الحصول على موافقة 

ة الحكومية. وتجب إعادة جميع الوثائق التي قدمتها الجهة الحكومية فيما يتعلق بطلب تقديم العروض عند الطلب، كتابية مسبقة من الجه
 دون االحتفاظ بأي نسخ من قبل مقدم العرض أو أي شخص آخر.

 حقوق الملكية الفكرية 14

قيق ويحق لها استعمالها وفق ما تراه مناسباً لتح للجهة الحكومية،)أو العروض الفائزة(  ن الملكية الفكرية لمحتويات العرض الفائزتكو
 المصلحة العامة.
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 المحتوى المحلي 15

يجب على المتنافسين االلتزام بالئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية 
 ه.29/03/1441 ( وتاريخ245الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )

 أنظمة وأحكام االستيراد 16

منتجات  يتم تطبيقها على توريد وشحن أي هي التيالعربية السعودية ن بأن أنظمة وأحكام االستيراد والجمارك في المملكة يقر المتنافسو
 .و إلى المملكةأمن 

 من المنافسة االستبعاد 17

( خمسة وعشرين بالمائة فأكثر عن التكلفة التقديرية %25)يحق للجهة استبعاد أي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني أسعاره بنسبة 
واألسعار السائدة في السوق وذلك بعد أن تقوم لجنة فحص العروض بمراجعة األسعار التقديرية ومناقشة صاحب العرض المنخفض 

 .فاضهارضه وشرح أسباب انخوعدم اقتناعها بمقدرته على تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابياً تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لع

  هثرأو المنافسةإلغاء  18

 :األتيةللجهة الحق في إلغاء المنافسة قبل الترسية في الحاالت  :أوالا 

 .في وثائق المنافسةأخطاء جوهرية وجود   .أ

 .التنفيذية ألحكام النظام والالئحةمخالفة إجراءات المنافسة   .ب

 إلغاء المنافسة.إذا اقتضت المصلحة العامة   .ج

 . ( من المادة )الحادية والخمسين( من النظام3ارتكاب أي من المخالفات الواردة في الفقرة ) .د

المبالغ  تتجاوز أومن تخفيض أسعار العروض التي تتخطى أسعار السوق السائدة بشكل ظاهر  الجهة الحكوميةإذا لم تتمكن  .ه
 المعتمدة من خالل التفاوض.

 المعتمدة.ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ  .و

ا   تعاد قيمة وثائق المنافسة إلى أصحاب العروض إذا تم إلغاء المنافسة، في الحاالت التالية: :ثانيا

 وجود أخطاء جوهرية في وثائق المنافسة. .أ

 .التنفيذية ألحكام النظام أو الالئحة مخالفة إجراءات المنافسة .ب

 إذا اقتضت المصلحة العامة الغاء المنافسة. .ج

( من المادة )الحادية والخمسين( من النظام، وذلك لمن ال عالقة له بتلك 3ارتكاب أي من المخالفات، الواردة في الفقرة )  .د
 المخالفات المتنافسين.

 ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة. .ه

 للمنافسة. وال تعاد قيمة وثائق المنافسة إذا كان اإللغاء بعد فتح المظاريف إال لمن تقدم بعرضه

 تم تمديد تلقي العروض للمرة الثانية، وأبدى المشتري عدم رغبته في االستمرار في المنافسة تعاد له قيمة وثائق المنافسة. وفي حال

 التفاوض مع أصحاب العروض 19

 :ما يلي مع مراعاة ظاهرالسوق بشكل السائدة في  سعاراأل: يحق للجهة التفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن أوالا 

 .السوقالسائدة في سعار األيحدد السعر المناسب بما يتفق مع  .أ
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وفي حال رفضه فإنه يتم االنتقال للعرض الذي  .، بطلب تخفيض عرضه للسعر المحددلصاحب العرض الفائزتتم الكتابة  .ب
 يليه في الترتيب وهكذا.

 الذي يصل بسعره إلى المبلغ المحدد أو المطلوب. تتم الترسية على صاحب العرض .ج

إلغاء المنافسة بتوصية من لجنة فحص العروض  العروض، يكونإذا لم يتم الوصول إلى السعر المحدد من قبل لجنة فحص  .د
 .إلى صاحب الصالحية باإللغاء؛ والذي يتوجب عليه في تلك الحالة إلغاءها

ا   :المرحلتين التاليينتباع اب: يحق للجهة التفاوض في حال ارتفاع أسعار العروض عن المبالغ المعتمدة ثانيا

 .الفقرةمن هذه  أوالً بتخفيض األسعار وفقاً لما ورد في يتم التفاوض  .أ

ز كفي حال عدم قبول المتنافسين تخفيض أسعارهم يتم إلغاء أو تخفيض بعض البنود، بشرط أال يؤثر ذلك على مرا .ب
 .للسعر المناسب، تلغى المنافسةالوصول المتنافسين، وعلى االنتفاع من المشروع، وفي حال عدم 

 التضامن 20

 يجوز للمتنافسين التضامن فيما بينهم لتقديم العروض على أن تتوافر الشروط اآلتية:

ن الجهات من الغرفة التجارية ومأن يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقية تضامن مبرمة بين المتنافسين ومصدقة  .أ
 المخولة بالتوثيق.

 المراسالتوقائد التضامن كممثل قانوني أمام الجهة الحكومية الستكمال اجراءات التعاقد وتوقيع العقد  االتفاقيةأن يحدد في  .ب
 والمخاطبات.

 األعمال التي سيقوم بها كل طرف من أطراف التضامن. االتفاقيةأن يوضح في  .ج

ؤولية المتضامنين مجتمعين أو منفردين عن تنفيذ كافة األعمال المطروحة في سوم التزامقية التضامن على أن تنص اتفا .د
 المنافسة.

 أن يختم العرض وجميع وثائقه ومستنداته من جميع أطراف التضامن. .ه

 تقدم اتفاقية التضامن مع العرض وجميع وثائقه ومستنداته. .و

 خر.آقدم للمنافسة بعرض منفرد أو التضامن مع منافس التضامن الت أطرافال يجوز ألي طرف من  .ز

 ال يجوز تعديل اتفاقية التضامن بعد تقديمها إال بموافقة الجهة الحكومية. .ح

 التعاقد من الباطن 21

 مع مراعاة ما ورد في المادة )الحادية والسبعين( من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:

 من قبل الجهة الحكومية. العتمادهمالباطن من  متعاقدينال بأسماءأن يقدم المتنافس مع عرضه قائمة  .أ

 هم وفقاً لمتطلبات وشروطعلى الكميات الموكلة لهم واسعار الباطن من نالعروض التي تتضمن متعاقدييجب أن تشتمل  .ب
 .الكراسة والعقد المرفقومواصفات 

أن يكون مرخصاً في األعمال ومن هذه الكراسة،  (5) من األشخاص المشار إليهم في الفقرة يكون المتعاقد من الباطن أالّ  .ج
وبالدرجة  ومصنفاً في المجال، عماليذ األتنفلالمتعاقد على تنفيذها من قبل المتعاقد الرئيس، أو أن يكون لديه مؤهالت كافية 

 .لديه المؤهالت والقدرات الكافية لتنفيذ تلك األعمال إذا كانت األعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن يكون المطلوبة

 .( من قيمة العقد% 30أال تزيد نسبة األعمال المسندة إلى المتعاقد من الباطن على ) .د

ء ما عند شرا -غير المدرجة ضمن القائمة اإللزامية-يلتزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بإعطاء األولوية للمنتجات الوطنية  .ه
من سعرها األساسي ومقارنتها بسعر  ٪ 10مواد أو أدوات وذلك باعتبار سعر المنتجات األجنبية أعلى بنسبة يحتاجه من 

المنتج الوطني، كما يلتزم المتعاقد بذلك في عقوده مع متعاقديه من الباطن. وفي حال عدم التزام المتعاقد مع الجهة الحكومية 
 محل التقصير. من قيمة المشتريات %30مقدارها ة غرامة مالية ستوقع الجهة الحكومي -أو مقاوليه من الباطن-
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ً للشروط  .و يكون المتعاقد الرئيس مسؤوالً أمام الجهة الحكومية عن األعمال المتعاقد على تنفيذها بعقود الباطن وفقا
 والمواصفات.

 األعمال المتعاقد معه على تنفيذها.ال يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع أي متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ  .ز

يجب أن يقدم المتعاقد الرئيس اقراراً منه يسمح للجهة الحكومية أن تتولى صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات  .ح
 .بتنفيذهاالمتعاقد الرئيسي، في حال عدم قيامه أو تأخره بصرف حقوقهم عن األجزاء التي قاموا 

( من قيمة العقد بشرط %50لعقد وتقل عن )ا( من قيمة %30تزيد عن )أعمال لتنفيذ يجوز أن يتم التعاقد من الباطن  .ط
تعاقد إلى أكثر من م األعمالوأن يتم اسناد تلك  مسبقة من مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق والجهة الحكوميةالحصول على موافقة 

 .يتم تأهيلهم لهذا الغرض من الباطن

 التأهيل الالحق 22

 .تي ال يتم فيها إجراء تأهيل مسبقالالحاالت  في للمتنافس الفائزإجراء تأهيل الحق بالجهة الحكومية  تقوم : أوالا 

ا  لجهة الحكومية ا على الالئحة التنفيذية( من ةعشر السادسةمع مراعاة ما ورد في المادة )العشرين( من النظام، والمادة ) : ثانيا
 أهيل المسبقإجراء التكانت المدة بين متى الفائز في المنافسة الذي سبق تأهيله تأهيالً مسبقاً،  للمتنافسإجراء تأهيل الحق 

 مؤهالته. استمرار وذلك للتأكد من (؛سنةوالترسية تزيد على )

ا  تلغى المنافسة و الذي يليه في الترتيب وهكذا، للمتنافسالفائز لمرحلة التأهيل الالحق فيتم االنتقال  المتنافسعدم اجتياز  : عندثالثا
 .إذا لم يجتزه جميع المتنافسين

ا  ا في التي تم استخدامه ذات المعاييرتستخدم  للمتنافس الفائز أنتأهيل الحق  ئها: يجب على الجهة الحكومية في حال إجرارابعا
 مرحلة التأهيل المسبق.

ا  سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتأهيل ذلك المتنافس في األعمال والمشتريات في حال قامت الجهة الحكومية بتأهيل : خامسا
 المشابهة شريطة أال يكون قد مضى أكثر من عام على التأهيل السابق.

ا   (. 4: معايير التأهيل مرفقة في ملحق رقم )سادسا

 عدم االلتزام بالتعاقد 23

و أ ن األشكال على أنه التزام تعاقديتقديم العروض بأي شكل مفي هذه المنافسة و واالشتراكطلب تقديم العروض ال يجوز تفسير 
 .طالبة العروض الجهة الحكوميةطرف من قانوني 

 الموافقة على الشروط 24

ويستبعد العرض  .وأحكام المنافسة من خالل مشاركته في عملية تقديم العروضومواصفات كافة شروط على يعتبر المتنافس موافقاً 
 المخالف لذلك إال في الحاالت التي تكون المخالفة شكلية وغير مؤثرة.
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 القسم الثالث: إعداد العروض

 تأكيد المشاركة بالمنافسة 25

يتهم نفي المصالح وتعارض أكيد عدم وجود أي تل الجهة الحكوميةإخطار المشاركة في هذه المنافسة في على المتنافسين الراغبين 
 بتسليم العرض في المواعيد المحددة. 

 لغة العرض 26

عمة للعرض ا، أو تقديم الوثائق الدبلغة أخرى العرض يجب أن تقدم العروض باللغة العربية مع إمكانية تقديم بعض الوثائق أو جزء من
للعروض ي األجنبفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص و. مع تقديم ترجمة لتلك الوثائق إحدى اللغات األجنبية عند الحاجةب

 .الوارد باللغة العربيةفإنه يؤخذ بالنص 

 العملة المعتمدة 27

العملة المعتمدة بكافة التعامالت المتعلقة بالمنافسة ما لم ينص في الشروط الخاصة على عملة  )اللاير السعودي(تعتبر العملة السعودية 
 .أخرى. ويتم الصرف طبقاً لألنظمة واللوائح المالية المتبعة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

 صالحية العروض 28

 .العروضلفتح ن التاريخ المحدد ا من يومً ي( تسع90تكون مدة سريان العروض في هذه المنافسة )يجب أن 

 كلفة إعداد العروضت 29

ين في إعداد تكاليف المتنافس لتغطيةمسؤولية أي  الجهة الحكومية، وال تتحمل ميع التكاليف المرتبطة بالمنافسةن جيتحمل المتنافسو
قديم أي معلومات إضافية بت والتكاليف المتعلقةبالعناية الواجبة،  للقيام نالتي يتكبدها المتنافسو تكاليفوالتي تتضمن تلك الالعروض، 

بأي  ةالجهة الحكومي تزويديجب على المتنافسين كما . الجهة الحكوميةبأي مفاوضات مع باإلضافة إلى التكاليف المرتبطة للجهة، 
 .بتغطية التكاليف المرتبطة بذلك الجهة الحكوميةإلزام المنافسة، دون مدة توضيحات مطلوبة طوال 

 والمراسالت اإلخطارات 30

م التواصل مع يتف ذلك المتعلقة بالمنافسة، وفي حال تعذر والمراسالت اإلخطاراتالوسيلة المعتمدة لكافة تعد البوابة اإللكترونية هي 
 .كراسةال هذه من 7الفقرة  المذكور في الجهة الحكوميةممثل 

 ضمان المعلومات 31

فقاً مع تسنى له تقديم عرضاً متواجميع اإلجراءات الالزمة للتحقق من دقة المعلومات المتعلقة بالمنافسة لي باتخاذيلتزم مقدم العرض 
صفات المطلوبة مع األخذ باالعتبار جميع األحكام التعاقدية، كما يجب على جميع المتنافسين اإللمام بجميع األنظمة جميع الشروط والموا

 ل المنافسة ومراعاة ذلك عند تحديد األسعار.ذات العالقة بنطاق عموالقرارات 

 واالستفساراتاألسئلة  32

( عشرة 10)الل خ اإللكترونيةأي استفسارات عن المنافسة، أن يرسلوا استفساراتهم عن طريق البوابة  وجوديمكن للمتنافسين في حال 
خالل مدة ال  يةلكترونبالرد على استفسارات المتنافسين عن طريق البوابة اإل الجهة الحكوميةتاريخ طرح المنافسة. وتلتزم  من أيام

 f.almasuod@awqaf.gov.saالرد عن طريق  الجهة الحكوميةعلى فوفي حال تعذر ذلك  ،ذلك التاريخ من أيام( سبعة 7)تتجاوز 

لبوابة اواإلجابة عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين عن طريق  المتنافسين المقدمة منافة االستفسارات بجمع ك لجهة الحكوميةاوعلى 
 .المقدمة واإلجابة عليهاكافة االستفسارات  لمناقشةورشة عمل  تنظيمكما يمكن للجهة الحكومية  .يةلكتروناإل

 األعمال زيارة موقعالمتنافسين على كافة المعلومات الضرورية وحصول  33
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 على صاحب العرض المتقدم لتنفيذ األعمال والمشتريات أن يتحرى قبل تقديم عرضه، عن طبيعة األعمال المتقدم لها، والظروف
عليه بشكل و التزاماته،الدقة، وما يمكن أن يؤثر في فئات عرضه ومخاطر  عرفة بياناتها وتفصيالتها على وجهالمصاحبة للتنفيذ، وم

، وأن يقوم بفحص موقع األعمال ومعاينته وكذلك عام أن يسعى للحصول على كافة المعلومات الضرورية والالزمة لتنفيذ عطائه
 األماكن المحيطة به.

 وثائق العرض الفني 34

 يشمل العرض الفني المتطلبات التالية:

 .األعمال نجازإ منهجية .أ

 .وربطها بالمخرجات األعمال لتنفيذ الزمني الجدول .ب

 .السابقة الخبرات .ج

 .العمل فريق .د

 مع القنوات الرقمية وخبرة الربطالقيمة التنافسية المضافة  .ه

 وثائق العرض المالي 35

 يشمل العرض المالي المتطلبات التالية:

 .األسعار جدول الكميات شامال .أ

 .فعاتدجدول ال .ب

 .االبتدائيالضمان  .ج

 كتابة األسعار 36

 وأال يقوم بإجراء أي تعديل أو إبداء ،وجداول الكميات المعتمدة سعره وفقاً للشروط والمواصفات يمعلى المتنافس تقديجب  .أ
 سيتم استبعاد العرض المخالف لذلك. و، بشطب أي بند من بنود المنافسة أو مواصفاتهاكما يجب أال يقوم أي تحفظ عليها، 

ملة المحلية، ما لم ينص على تقديمها بعملة بالعوكتابة رقماً تدوين أسعار العرض اإلفرادية واإلجمالية في جداول الكميات  .ب
 .أخرى

أي تصحيح يجريه صاحب تدوين إعادة  األسعار، ويجبعلى قائمة  طمسالمحو أو الأو  تعديلال يجوز لمقدم العرض ال .ج
 .العرض عليها رقماً وكتابة والتوقيع عليه وختمه

( من قائمة %10التي جرى عليها التعديل أو المحو أو الطمس أكثر من )بلغت فئات األسعار يجوز استبعاد العرض إذا  .د
 .أو من القيمة اإلجمالية للعرض األسعار،

 . إاّل إذا أجازت شروط المنافسة ذلك تسعيريجوز لمقدم العرض ترك أي بند من بنود المنافسة دون  ال .ه

 جدول الدفعات 37

حكومية ويجوز للجهة ال ومرحلة استحقاقها. الدفعات المطلوبة ونسبتها من قيمة العرضقيمة يحدد فيه للدفعات  جدوالً المتنافس دم يق
ً مراجعة جدول الدفعات وتعديله وفق ما تراه   .مناسبا

 الضرائب والرسوم 38

 لجهةاتتحمل  الو ،وغيرها من المصاريف رسوممن قبل المتنافس كافة التكاليف من ضرائب واألسعار المقدمة ن تشمل جميع أيجب 
 .األسعارفي عرض لم يتم ذكرها أي مصاريف إضافية  الحكومية
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 األحكام العامة للضمانات 39

 مراعاة الشروط التالية:على المتنافس عند تقديم الضمانات يجب 

 تكون محددة في يلتزم بموجبه كل بنك بأداء نسبة محددة من قيمة الضمانعلى أن يجوز أن يقدم الضمان من بنوك عدة،  .أ
 .الضمان المطلوب كحٍد أدنىته اإلجمالية مع دم من كل بنك بما يتساوى في قيمقخطاب الضمان الم

شروط وقواعد الضمانات بتزام لالضمان من بنك أجنبي بوساطة أحد البنوك المحلية، يجب على البنك المحلي اال دم  إذا ق   .ب
 .التنفيذية البنكية المحددة في النظام والالئحة

ً يكون الضمان واجب .ج ، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من الجهة الحكوميةالدفع عند أول طلب من جانب ومستحق  ا
 .هيئة تحكيم

تكون قيمته خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب، أو أن يجب أن يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل لإللغاء، و .د
 .الرسوم، أو النفقات األخرى

 ال يفرج عن الضمان إال بعد الحصول على الضمان البديل.ات البنكية من بنك آلخر، على أاستبدال الضمانيجوز  .ه

 االبتدائيالضمان  40

مع مراعاة األحكام العامة للضمانات لعرض اإلجمالية لقيمة ال منئة ابالمواحد ( %1) بنسبةعلى المتنافس تقديم الضمان االبتدائي : أوالا 
 للشروط التالية:وفقاً وأعاله 

وللجهة الحكومية قبول الضمان الناقص متى كانت نسبة النقص ال بدون ضمان ابتدائي الذي يقدم  قبول العرضال يجوز  .أ
قبل التوصية بالترسية على مقدم -وفي هذه الحالة، على لجنة فحص العروض من قيمة الضمان المطلوب،  (%10)تتجاوز 

مال النقص في الضمان خالل مدة تحددها اللجنة ال تزيد عن )عشرة( أيام عمل، وإاّل أن تطلب منه استك -الضمان الناقص
 .منسحباً وال يعاد إليه الضمان االبتدائيع د 

( 90)يكون الضمان االبتدائي ساري المفعول مدة ال تقل عن ي قدم أصل خطاب الضمان االبتدائي مع العرض، على أن  .ب
 ً المدة بما ال يتجاوز )ثالثين( يوماً، تعين الضمان الناقص وفي حال كان ، العروضمن التاريخ المحدد لفتح  تسعين يوما

 أن تطلب منه استكمال النقص في الضمان -قبل التوصية بالترسية على مقدم الضمان الناقص-على لجنة فحص العروض 
عاد إليه الضمان االبتدائي، وال يعد اليوم واليومين نقصاً في ، وإال يعد منسحباً وال يفحص العروض مدة تحددها لجنة خالل

 .مدة الضمان
م الضمان سريانه قبل تقدي انتهاءلمن رست عليه األعمال متى كان تاريخ  تمديد الضمان االبتدائيتقوم الجهة الحكومية بطلب  .ج

 .النهائي
الضمانات االبتدائية إلى أصحاب العروض التي لم يتم الترسية عليها بعد البت في الترسية، وكذلك في حال إلغاء ترد  .د

المنافسة، أو بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في االستمرار في االرتباط بعرضه 
  .والالئحة التنفيذيةوفقاً ألحكام النظام 

يجوز والف ما ورد أعاله وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادرة الضمان االبتدائي، ترد الضمانات االبتدائية ألصحابها وبخ .ه
على تقديرها أو بطلب من أصحاب العروض اإلفراج عن ضماناتهم االبتدائية قبل البت في الترسية،  بناءً  للجهة الحكومية

ر أن أسعار تلك العروض مرتفعة، أو مخالفة للشروط والمواصفات، بما يحول إذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف األسعا
 .دون الترسية على أي منها

 مالي.الفي حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، يقدم الضمان االبتدائي في ملف العرض  .و
 

 التالية:وفقاً للحاالت  االبتدائيويستثنى من تقديم الضمان  ثانياا:

 .الشراء المباشر .أ

 .المسابقة .ب

 .تعاقدات الجهات الحكومية فيما بينها، بشرط أن تنفذ األعمال وتؤمن المشتريات بنفسها .ج

 التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح، بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه. .د

 .التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية .ه
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 الضماناتمصادرة  41

، العرض على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض االبتدائيعلى الجهة الحكومية عند توافر أسباب مصادرة الضمان  :أوال
الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الحالة وتقديم توصية مسببة إلى صاحب الصالحية في الترسية، مع األخذ في االعتبار اآلثار 

اءات اتخاذ قرار المصادرة كانت إجر إذاالمترتبة على المصادرة ومدة سريان الضمان. ويجوز للجهة طلب تمديد الضمان مدة معقولة 
 تتطلب ذلك. 

ال يجوز مصادرة الضمان إاّل لألسباب التي تم تقديم الضمان ألجلها، ويكون طلب المصادرة مقتصراً على الضمان الخاص  :ثانيا 
احدة أو انت لدى جهة وبالعملية التي أخل المتعاقد فيها بالتزاماته، وال يمتد إلى مصادرة الضمانات الخاصة بالعمليات األخرى سواء ك

 عدة جهات.

عند مصادرة الضمان االبتدائي في المنافسات المجزأة، تقتصر المصادرة على جزء من قيمة الضمان منسوبة إلى قيمة األعمال  :ثالثا 
 التي تمت ترسيتها على المتعاقد.

الضمان مباشرة وباستخدام عبارة "مصادرة إذا قررت الجهة الحكومية مصادرة الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر  :رابعا
 الضمان" بشكل صريح، وعلى البنك االستجابة لطلب المصادرة فوراً.

 العروض البديلة 42

 التقبل العروض البديلة

 متطلبات تنسيق العروض  43
 .حجم الخط .أ

 .(Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPointلكترونية )لفات اإلنوع الم .ب
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 العروض تقديم :الرابعالقسم 

 تقديم العروضآلية  44

الثة ث لىلكترونية لمدة تزيد ع. وفي حال تعطل البوابة اإليةلكترونمن خالل البوابة اإل يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد
 :و اآلتيالنح علىتقديم العروض  ويتم ينالمحددالمكان الوقت و في الجهة الحكوميةأيام فيجوز تقديم العروض بشكل ورقي لممثل 

ويجوز للجهة الحكومية اشتراط ذلك في األعمال والمشتريات التي فني ومالي  أو ملفين تقدم العروض بواسطة مظروفين .أ
 .تقل قيمتها عن )خمسة ماليين( لاير، وفق ما تراه محققاً للمصلحة

طلب ملف مشفر، أو ملفين مشفرين إذا ت عبر البوابة في يقدم العرض إلكترونياً بعد أن يدخل المتنافس البيانات المطلوبة .ب
األمر تقديم عرضين فني ومالي ويجوز للمتنافس تقديم عرضه مكتوباً على أوراقه الخاصة، وتكون العبرة في حال االختالف 

 بما وضعته الجهة الحكومية من شروط وأحكام في نماذجها المختومة.

 (1)مرفق نموذج رقم  .ملك حق التمثيل النظاميأو ممن ي من مقدمهيقدم العرض بموجب خطاب رسمي يوقع  .ج

  مختوماً بختم مقدمه. -وكافة مرفقاته التي تتطلب ذلك-يقدم العرض  .د
 .من هذه الكراسة 38و 37ة الوثائق المذكورة في الفقرتقدم مع العرض   .ه

بريد مظاريف مختومة بواسطة الية ألسباب فنية، يتم تقديمها في لكترونفي حال تعذر تقديم العروض من خالل البوابة اإل .و
 ،الرسمي، أو تسليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد الستقبال العروض، مع أخذ إيصال يبين فيه تاريخ وساعة التسليم

 تحفرفع العروض التي تقدم ورقياً على البوابة لحفظها في سجالتها، وذلك بعد فتحها من قبل لجنة  الحكومية وعلى الجهة
 العروض

 هاا تعذر إعالنإذفالبوابة، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، في الذين تقدموا بعروضهم المتنافسين أسماء تعلن  .ز
 .الجهة الحكوميةاإللكتروني موقع الفي تعلن  ،في البوابة

 التسليم المتأخر 45

 المدة المحددة لتقديم العروض. انتهاءبأي عرض يصل إلى الجهة الحكومية بعد ال يعتد 

 العروض وتأجيل فتحها تلقيفترة  تمديد 46

توضح فيه أسباب ومبررات محضًرا إذا لم تتمكن الجهة الحكومية من البت في الترسية خالل مدة سريان العروض، تعد أوالا: 
 لمدة ال تزيد عن )تسعين( يوم أخرى.التأخير في البت بالترسية، وت شعر أصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم 

على من يوافق من أصححححححاب العروض على التمديد، أن يمدد ضحححححماناته وأن يبلغ الجهة الحكومية بذلك خالل )أسحححححبوعين( من  ثانياا:
ذه ئي في هتاريخ اإلشححححعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خالل هذه المدة، ع د غير موافق على تمديد عرضححححه، ويعاد له ضححححمانه االبتدا

 الحالة. 

ناًء ب المالية وزارةالعروض إاّل بعد موافقة  إذا مضححت المدد المشححار إليها في هذه المادة، ال يجوز للجهة الحكومية تمديد سححريان ثالثاا:
 على أسباب مبررة، وإاّل تلغ  المنافسة.

 االنسحاب 47

ما أ ، وعلى الجهة الحكومية أن ترد له ضمانه االبتدائي.العروضالموعد النهائي المحدد لتسليم أن يسحب عرضه قبل  للمتنافسيجوز 
، توسطةمن المنشآت الصغيرة والم المتنافسإذا كان و. بتدائيالضمان اال يصادرف، الموعد المحدد لتسليم العروضبعد  االنسحابإذا قرر 

يوماً من  ( ستين60)وفي حال مرور  .االبتدائيلجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان لدفع غرامة مالية عند االنسحاب يتوجب عليه 
عامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة من تاريخ استحقاق دفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التيتاريخ سحب عرضه دون أن 

 الغرامة.

 فتح العروض 48
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 مع مراعاة األحكام الواردة في المادة )الرابعة واألربعين( من النظام، تلتزم لجنة فتح العروض باآلتي:  

وفي  ،أن تفتح العروض في الساعة واليوم المحددين لذلك، ويجب أن يكون فتح العروض في موعد انتهاء مدة تلقي العروض :أوالا 
 العروض التي تتضمن ملفين إلكترونيين، تفتح اللجنة الملف الفني فقط بحضور من يرغب من أصحاب العروض.

ا  في حال تقديم العرض في ملفين إلكترونيين، تحال العروض الفنية بعد فتحها، والعروض المالية قبل فتحها، ومحضر اللجنة إلى  :ثانيا
 لجنة فحص العروض.

ا  مكن لجنة فتح العروض من القيام بعملها ألسباب مبررة، يؤجل موعد فتح العروض المدة الالزمة والضرورية، ويحدد إذا لم تت :ثالثا
 له موعد آخر ي بلغ به المتقدمون للمنافسة. وال يجوز في هذه الحالة قبول عروض جديدة أثناء فترة التأجيل.

ا  لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض وسعره اإلجمالي وما ورد عليه من  واحد فتعلن في حال تقديم العرض في ملف إلكتروني :رابعا
زيادة أو تخفيض في خطاب العرض األصلي وكذلك ما إذا قدم جميع الوثائق المطلوبة والضمان االبتدائي وقيمته، وفي حال تقديم 

 العرض في ملفين الكترونيين فتعلن لجنة فتح العروض اسم مقدم العرض فقط. 

ا   يجوز للجنة فتح العروض أن تستبعد أي عرض أو أن تطلب من أصحاب العروض تصحيح األخطاء أو تالفي المالحظات ال :خامسا
الواردة في عروضهم، كما ال يجوز لها استالم أي عروض أو مظاريف أو خطابات أو عينات يقدمها لها أصحاب العروض أثناء جلسة 

 فتح العروض.
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 القسم الخامس: تقييم العروض

 العروضتقييم سرية  49

اإلفشاء ، سواًء كان ةمستلمالض وعرال تقييمببعدم إفشاء أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو معلومات تتعلق  الجهة الحكوميةتلتزم 
ي عليه ف تكون قد اطلعتأو ما  اويسري ذلك على كل ما بحوزته ،لها أو اإلفصاح عنها إلى أي شخصأو استغال ياً،تحريرياً أو شفه

موجب بنشرها الحكومية الجهة ، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من ض من أسرار وتعامالت أو شؤون تخص المتنافسينوالعر
 األنظمة السارية.

 معايير تقييم العروض 50

 (% 40)مستوى جودة الحل المقدم باستخدام التقنية المالية وفق المتطلبات الفنية  50.1
 (%20) الخطة الزمنية و أدوات العمل مناسبة 50.2
 (%25في مشاريع مشابهة )مخرجاتها مستوى خبرة الشركة السابقة 50.3
 ) %10) للمشروع المقدم العمل فريق وكفاءة الهيكل مناسبة مستوى50.4
 (%5)الملكيات الفكرية و الميزة التنافسية 50.5

 تصحيح العروض 51

وإجراء  -سواء في مفرداتها أو مجموعها-واألسعار الواردة في العرض على لجنة فحص العروض مراجعة جداول الكميات  :أوالا 
 التصحيحات الحسابية الالزمة في العرض.

ا  إذا وجد اختالف بين السعر المبين كتابة والسعر المبين باألرقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابة. وإذا وجد اختالف بين سعر الوحدة  :ثانيا
 الوحدة.وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر 

ا  بعد - ، فيحق للجنة فحص العروضالفقرةمن هذه ثانياً في إذا وجدت دالئل تؤكد عدم صحة السعر وفقاً ألسلوب التصحيح الوارد  :ثالثا
 -التأكد من التوازن المالي ألسعار البنود ومقارنة السعر مع أمثاله في العرض والعروض األخرى وسعر السوق واألسعار التقديرية

 لسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.األخذ با

ا  يجوز للجنة فحص العروض التوصية باستبعاد العرض إذا تجاوزت األخطاء الحسابية في األسعار بعد تصحيحها وفقاً ألحكام  :رابعا
 العرض زيادةً أو نقصاً.من قائمة األسعار أو إجمالي قيمة  )%10أكثر من )الفقرة هذه 

 فحص العروض 52

 :التقييم وشروط المنافسة، مع األخذ بعين االعتبار ما يلي معاييرالتأهيل و بمعايير عند تحليل العروض ،العروضفحص  لجنة تلتزم

( من هذه الكراسة أو كانت الشهادات 6إذا لم يقدم صاحب العرض أياً من الشهادات المطلوبة والمنوه عنها تفصيالً في الفقرة ) :أوال
عمل الستكمال  المقدمة منتهية الصالحية، فيمنح صاحب العرض مدة تحددها لجنة فحص العروض على أال تزيد على )عشرة( أيام

 ي الوقت المحدد يستبعد من المنافسة ويصادر الضمان االبتدائي.تلك الشهادات فإن لم يقدمها ف

إذا أغفل المتنافس وضع أسعار لبعض البنود جاز للجنة فحص العروض استبعاد عرضه أو اعتبار البنود غير المسعرة محملة  ثانياا:
 .رضعلى القيمة اإلجمالية للعرض. ويعتبر المتنافس موافقاً على هذا الشرط عند تقديمه للع

 .يعتبر المتنافس كأن لم يقدم عرضاً بالنسبة إلى األصناف غير المسعرة، ويستبعد عرضه إذا لم تجز شروط المنافسة التجزئة ثالثاا:

في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحملة على إجمالي قيمة العرض يتم تنفيذها على حسابه، أو يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك  رابعاا:
متوسط سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير بحسب 

 .البنود المغفلة من المتنافسين

وسط تإذا عدلت الجهة الحكومية عن تنفيذ أي بند من البنود المحملة على إجمالي قيمة العرض ي حسم ما يقابل تكلفتها بحسب م خامساا:
سعر البند لدى المتقدمين للمنافسة، أو السعر الذي تقدره لجنة فحص العروض في حال العرض الواحد أو عدم تسعير البنود المغفلة من 

 .المتنافسين
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ومية كإذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعراً فإذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهة الح سادساا:
بتجزئة المنافسة بين العروض المتساوية، متى كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بذلك، وإذا لم ينص على التجزئة، فتكون 

 األولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية في حال تعذر ذلك.

ا بعسا عادة تسعير البنود، إذا تبين لها أنها وضعت بشكل غير مدروس وال تمثل السعر الحقيقي للبنود، على : للجنة فحص العروض إا
 أاّل يؤثر ذلك في السعر اإلجمالي للعرض. فإذا رفض المتنافس إعادة التسعير، يستبعد من المنافسة ويرد له ضمانه.

 اإلعالن عن نتائج المنافسة 53

العرض الفائز في المنافسة في البوابة وتبلغ صاحبه بذلك، ويتضمن اإلعالن المعلومات اآلتية بحد تعلن الجهة الحكومية عن  :أوالا 
 أدنى:

 صاحب العرض الفائز. .أ

 .المنافسةمعلومات عن  .ب

 .للعرض الفائزالقيمة اإلجمالية  .ج

 مدة تنفيذ العقد ومكانه. .د

ا   م بما في ذلك الدرجات الفنية لعروضهم.ي بلغ المتنافسون اآلخرون بنتائج المنافسة، وأسباب استبعاده :ثانيا

ا  تنشر البوابة نتائج وبيانات المنافسات والمشتريات التي تزيد قيمتها على )مئة ألف( لاير، وذلك خالل )ثالثين( يوماً من التعاقد  :ثالثا
 بحد أقصى، على أن تنشر معلومات كل عقٍد على حدة، وأن تشمل تلك المعلومات ما يلي:

 وعنوانه ونوع العقد. اسم المتعاقد .أ

 مدة العقد وقيمته ومكان تنفيذ.  .ب

 األعمال.تسليم تاريخ   .ج

 فترة التوقف 54

 يجب على الجهة الحكومية االلتزام بفترة توقف بعد إخطار المتنافسين بنتائج المنافسة، وذلك وفقاً للضوابط اآلتية:

الن عنها باإلع الحكومية تاريخ إعالن نتائج المنافسة، وتلتزم الجهةمن  ( أيام عمل خمسة)بفترة التوقف  الحكومية تلتزم الجهة: أوالا 
 اإللكترونية.في البوابة 

ا   ألسباب فنية، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد اإللكتروني. الجهة الحكوميةفي حال تعذر اإلعالن في البوابة أو موقع : ثانيا

ا  والثمانين( من النظام، تستقبل الجهة الحكومية التظلمات على قرار الترسية أو أي إجراء مع مراعاة ما ورد في المادة )السابعة : ثالثا
 من إجراءاتها من خالل البوابة.

ا   ال يجوز للجهة الحكومية أن تقبل أي تظلم بعد انتهاء فترة التوقف.: رابعا

ا   تظلمات إن وجدت.ال يعد قرار الترسية نافذاً حتى تنتهي فترة التوقف، ويتم البت في ال: خامسا
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 متطلبات التعاقد: السادسالقسم 

 إخطار الترسية 55

نطاق  الخطاب يتضمنو عن طريق البوابة اإللكترونية، افس / المتنافسين الفائزينللمتنالترسية  رسال خطابإب الجهة الحكوميةتقوم 
قانوني أو مالي على الجهة الحكومية إال بعد توقيع العقد على أن قرار الترسية ال يرتب أي التزام  ،العقدتاريخ بداية وة، لقيماوالعمل، 

 .من جميع األطراف

 الضمان النهائي 56

( من قيمة العقد، وذلك خالل )خمسة عشر( يوم عمل من تاريخ إبالغه % 5يجب من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة ) أوالا:
  .بالترسية

تساوي قيمة  الجهة الحكوميةالمتوسطة يتوجب عليه دفع غرامة مالية إلى  وأإذا كان صاحب العرض من المنشآت الصغيرة  ثانياا:
ستين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة ( 60)الضمان االبتدائي، إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور 

 .يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنةتقديم الضمان النهائي دون أن 

ا:ثالث النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استالماً نهائياً، وفقاً االحتفاظ بالضمان  الحكومية لجهةايجب على  ا
 ألحكام العقد وشروطه.

 العقد توقيع 57

( من المادة )الخامسة والخمسين( من النظام، ال يجوز البدء في تنفيذ األعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد 2الفقرة )مع مراعاة 
 لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، فإن تأخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم إنذاره بذلك، فإذا لمالجهة الحكومية موعداً 

تاريخ إنذاره، يلغى قرار الترسية وذلك دون إخالل بحق الجهة الحكومية في ( خمسة عشر يوماً من 15العقد خالل )يحضر لتوقيع 
 تعويض عما لحق بها من ضرر.لالرجوع على صاحب العرض الفائز ل
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 القسم السابع: نطاق العمل المفصل

 نطاق عمل المشروع 58

الوقفية  ظماتوالمنالتي تساهم في تطوير العمليات بين األفراد  واألدواتمشروع إنشاء "منصة الحساب الوقفي" يهدف لتوفير الممكنات 
استثمارات األفراد الوقفية والتبرعات لتمكين عملية مراقبة نتائج األوقاف وتعزيز  رقمية تجمعوزيادة الثقة بالقطاع الوقفي عبر منصة 

وتقريب العالقة  FinTechالمصارف الوقفية وعمليات التبرع والمساهمات االستثمارية باستخدام منظومة التقنية المالية  دارةوإالتحكم 
  المصلحة:بين أصحاب 

تية، وعدد من الخدمات المعلوما والمساهماتالمستفيد لتكون واجهة للهيئة والبوابة األولى لتقديم الفرص الوقفية  –الناظر  –الواقف 

 ونشر الثقافة الوقفية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية، وتسهيل إيصال الخدمات للمستفيدين

o المدة الزمنية للمشروع 

تقديم الخدمات واألعمال شهرا(  ميالديا  تبدأ من تاريخ محضر بدأ األعمال ويلتزم املقاول خاللها ب  36مدة تنفيذ املشروع هي )

وتسليم مخرجات املشروع واملستهدفات لكل مرحلة بشكل مباشر كما يلتزم بالعمل على مراحل املشروع جميعها بالتوازي من 

 بداية املشروع حتى نهايته وفق خطة العمل وجدول املخطط الزمني. 

 36من قبل املقاول ملدة  ساب الوقفي الرقميملنظومة الحعلى املقاول االلتزام بالدعم الفني والصيانة والتشغيل  -
ً
شهرا

 خدمة.أول من تاريخ إطالق 

يوم عمل طوال فترة الدعم والصيانة لتنفيذ أي متطلبات وظيفية أو تقنية جديدة بحيث يتم 3000 على املقاول توفير  -

 . الهيئةوباتباع املنهجية املتبعة داخل  الهيئةاسناد مهام التغيير عن طريق 

 الوضع الحالي 

  ملنظومة صول للو تطوير منصة وقفي األخذ باالعتبار املرحلة األولى والتي شملت إطالق منصة وقفي ولذلك الهدف من هذا املشروع هو 

بناء املحفظة الرقمية والعمليات املالية واالستثمارية املرتبطة بمستهدفات املشروع وجميع و ” Pay أوقاف“لحساب الوقفي الرقمي ا

 مكونات الحساب الوقفي الرقمي املطلوبة في نطاق العمل للمشروع. 

 ملحه على التقنيات املستخدمة في منصة وقفي: 

- HTML5 / Bootstrap 4 / CSS / JS, QUERY /Responsive Design 

- PHP 7.2/ MY SQL 8 / LARAVEL  

خذها باالعتبار في املرتبطة بوقفي والتي من املهم أ و بشكل كليالهيئة  في منظومة اتعلى املتنافسين فهم وتحليل الوضع الحالي للتقني

 الرقمي. بناء وتطوير منظومة الحساب الوقفي
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 الحساب الوقفي الرقمي:

نظومة م وتطوير مشروع تصميم( المتنافسين لتقديم عروضهم لتنفيذ RFPمن خالل طرحها لكراسة طلب تقديم العروض ) الهيئةتدعو 

، وتوفر هذا الوثيقة للمقاولين وصفاً للمتطلبات والشروط التي يجب  FinTechباستخدام التقنية المالية الحساب الوقفي الرقمي للهيئة 

دف الرئيسي من طلب تقديم العروض في تزويد المتقدمين بوصف تفصيلي لالحتياجات واألهداف التي االلتزام بها، وذلك لتحقيق اله

 الهيئة.ينبغي تحقيقها، مما يساعد المتنافسين في إعداد عروضهم بشكل يتناسب مع احتياجات 

 األعمال:متطلبات  -أ

 المساهمات المالية في المشاريع المعروضة بالمنصة بشكلتتكون فكرة منصة الحساب الوقفي الرقمي هجين بين جانبين تشمل جانب  

 مباشر والجانب االستثماري الذي يشمل الصناديق االستثمارية والمحافظ االستثمارية التي يتم إدراجها بالمنصة وتتيح للواقفين المساهمة

ظة ون مرتبطة بمحفظة الحساب الوقفي الرقمي. المحفو تك بحسب األلية واألنظمة واللوائح المعتمدة في الهيئة والجهات ذات العالقة فيها

والتي تتيح للواقف إمكانية تغذيتها باإلضافة إلى صب العوائد من العمليات االستثمارية فيها وإعادة ضخها   E-Walletالرقمية 

بالتقارير  مع أهمية التغذية الراجعة للواقف لتمكين الربط بين الواقف و الناظر والمستفيد النهائي من قبل الواقفينبالمشاريع بالمنصة 

المرتبطة بالمصارف والتقارير المرتبطة بالعمليات والعوائد االستثمارية وعلى المقاول بناء وتنفيذ كافة العمليات والحلول الرقمية 

ر وعدد من الخدمات المعلوماتية، ونش والمساهماتلتكون واجهة للهيئة والبوابة األولى لتقديم الفرص الوقفية المرتبطة بهذه المنظومة 

 . ويمكن وضع التصور لحساب الوقفي كاآلتي:الثقافة الوقفية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية
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 :ةالمتطلبات التشغيلية لبناء وتطوير إجراءات سير العمل وفق النطاق المطلوب وبناء الصالحيات المطلوب لبعض وصففيما يلي 
 

 الرئيسية األنشطة المتوقعة والقيمة المقدمة العالقة أصحاب المصلحة

 لواقفا

 (، كيان )فرد

إمكانية تصفح واستعراض الفرص 
 والمشاريع

م عرض المشاريع ذات االهتما –توفير السجالت وتفاصيل المشاريع 

ة إمكانية تغذي –تصفح التقارير و التحديثات على المشاريع  –

تقارير العوائد االستثمارية التي تصب في  –المحفظة الرقمية 

 تقارير االستثمار الربعية –تقارير المصارف  –المحفظة الرقمية 

 

نظام والء للعمالء يتم ربطة مع البنوك أو الجهات الكبرى لتقديم 

 خدمات والء العمالء للواقفين مع برناج للنقاط و مزايا حسب الفئات

 المعتمدة

 

تغذية المحفظة الرقمية بطرق الدفع 
 المختلفة

التقارير والتغذية الراجعة للمشاريع 
 التي تمت المساهمة فيها

تقارير عوائد االستثمار وربطها 
 الرقمية ةبالمحفظ

 واقفيننظام والء ال

 الناظر

)كيانات أو 
أو  مؤسسات
 (جمعيات

 

 عملية إدراج المشاريع بالمنصة
يتم في هذه العملية طلب رفع المشاريع بكافة المعلومات المتعلقة 

مع إمكانية إرفاق الصور عن طرق المنصة  والمستفيدينبالمشروع 

وارفاق البيانات المطلوبة إلجراءات المطابقة مع المعايير 

ارير سهولة رفع التق – والمسوغات المطلوبة لرفع المشاريع بالمنصة

 بمعلومات الواقفين والمساهمينسهولة حفظ السجالت  –

 

 ىلسهولة رفع التقارير والتحديثات ع
 المشاريع

سهولة التفاعل مع المستخدمين عن 
 طريق المنصة

 المستفيدين

 الحصول على دعم من الواقفين

يكون للمستفيد من مصارف الوقف حساب يستطيع من خالله 

المساهمين في الحصول على الدعم وأيضا إمكانية التواصل مع 

المشروع الوقفي المستفيد منه عبر الوسائل المعتمده في المنصة 

 وبشكل خفي إذا رغب

الحصول على دعم من المشاريع 
 الوقفية

 التواصل مع الواقفين

إجراءات االعتماد 
 الداخلية

إجراءات عملية ادراج المشاريع 
 بالمنصة

بيل على س للعملياتبناء إجراءات سير العمل وفق النطاق المطلوب 

 المثال ال الحصر:
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آلية توزيع العوائد وعمليات الوحدات 

 االستثمارية

 المشاريع إجراءات تقييم واعتماد -

 ية.االستثمارإجراءات العمليات  -

المالية للتحقق وإدارة ومتابعة كافة العمليات إجراءات  -

 المالية

م التي يتواالسترداد الرسوم وعمليات الدفع والتحصيل  -

لتشغيل المنصة ومنها رسوم على وضع مشروع وضعها 

أو الرسوم على العمليات المالية المنفذة في المنصة. أو 

 .رسوم االشتراك في المنتجات

 إدارة المنصة إلدارة الصالحيات و للتقارير -

 

 إجراءات تقييم المشاريع وفق المعايير

 اإلجراءات المالية

 المشاريع الوقفية

 تمويل المشاريع المرخصة

يوجد نوعين من المشاريع، األولى مشاريع وقفية  -

)إستثمارية( ذات أصول مدرة ولذلك يتم تمويلها مرة 

واحده. والثانية مشاريع وقفية )عينية( ذات أصول غير 

 مدرة ولذلك يتم تمويلها بشكل سنوي لتشغيلها.

خاص به يتم تحويل أموال   IBANلكل مشروع حساب  -

  المساهمات له.

تعامل المشاريع كفرص استثمارية وتحدد قيمتها بوحدات  -

 أو أسهم لها قيمة

خدمة حفظ و تسجيل بيانات المساهمين مشابهة إلدارة و  -

حفظ سجالت المساهمين في الشركات المقفلة مع شركة 

ساهمين في المشروع، "إيداع" حيث يتغير و يتعدد عدد الم

لذلك ينبغي أن يتم بناء هذه الخدمة من العمليات و 

اإلجراءات التي تتيح تأسيس الوقف داخل الهيئة وتسجيله 

وحفظ بيانات المساهمين وتوزيع العوائد في المحفظة 

الرقمية وفق آليات االستثمار المتبعة  والملكية لكل واقف 

نظام وفق عن طريق المنصة وبناء الصالحيات بال

 المطلوب

إمكانية التحكم بعرض  المشاريع بحيث يكون عام ومعلن  -

 أو عام غير معلن ، أو خاص لفئة أو منسوبي كيانات معينة.

 تسجيل وحفظ بيانات الواقفين

 التقارير إيداع
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يحتوي   QRيمكن الوصول للمشاريع عن طريق رمز  -

 على المبلغ المراد مساهمته.

الدفع للمشروع عن طريق وسيلة الدفع في المنصة أو عن  -

البنكي لحساب المشروع وعلى المنصة طريق التحويل 

الربط مع البنك إلضافة المبالغ المحولة للحساب في عرض 

 المنصة بشكل آلي ولحضي.

 اكتمالاألموال بعد  استقباليجب إقفال المشروع وعدم  -

المبلغ. أو وضع آلية مؤتمتة إلعادة المبالغ الزائدة إلى 

 المساهمين.

 

 لذلك فإنه يجب على المورد اإللتزام  بتحقيق أهداف المنصة خالل جميع مراحل المشروع وذلك من خالل : 

 
  يجب على المورد وخالل مدة أسبوع من تاريخ محضر بدء األعمال أن يقوم بتقديم خطة عمل لتنفيذ لكافة مراحل

عليها بالتوازي باإلضافة إلى عرض مفصل لعناصر فريق  المشروع وكذلك وضع جداول المخطط الزمني للعمل

 العمل المقترح الذي سيقوم بتنفيذ المشروع.

 

  يالخاصة بالمشروع ففي بداية المشروع على المقاول جمع وتوثيق المتطلبات الوظيفية وجمع تفاصيل األعمال 

 مرحلة التحليل. 

 

باالعتبار رسم خارطة الطريق للتطوير المستقبلي المتعلق بنضج توفير األسس والمعايير في عملية التطوير مع األخذ  -

 الخدمات.

 بناء منصة موحدة للتعامالت المالية للواقف يمكن الوصول إليها عن طريق الويب أو الهواتف الذكية أو أجهزة الخدمة الذاتية -

 . 

والجهات المانحة و الشركات للتعامل مع الخدمات لألفراد  للعمليات المالية بالقطاع الوقفي ومتكاملةبناء محفظة رقمية آمنة  -

 المقدمة عن طريق المنصة. 

 سهولة وسرعة الوصول للخدمات  -

 تحقيق مبدأ الشفافية باطالع المستفيد على بياناته وتعامالته من خالل المنصة.  -

   (Unified E-Services)اتباع أفضل الممارسات والمعايير القياسية أثناء التطوير  -
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ايير قياسية لتطوير الخدمات اإللكترونية على المستوى التقني واإلجرائي للحفاظ على جودة المخرج النهائي مع وضع مع -

 تقليص وقت التطويرات المطلوبة.

  (Manageability)مركزية التحكم بالخدمات من خالل مكان واحد  -

  (Reusability)زيادة مستوى فاعلية االستخدام للمطور والمستفيد في آن واحد  -

سهولة و فاعلية الوصول للخدمات عن طريق بناء تجربة مستخدم تساهم في إجراء الخدمات داخل المنصة بأقل الخطوات  -

 الممكنة سواء عن طريق تطبيقات األجهزة الذكية أو متصفح الويب.

هيئة التي تحددها الو)إذا وجد( المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي  الدفع اإللكترونيمن بوابة  بوابتينمع التكامل  -

 .األولى رئيسية والثانية احتياطيةعلى أن تكون 

 اإللتزام باللوائح والتشريعات المنظمة لألمن السيبراني وأفضل الممارسات العالمية ألمن المعلومات. -

موعة مجواإللتزام باللوائح والتشريعات المنظمة لمكافحة غسل األموال والمعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(  -

 (FATFالمالي )العمل 

 التكامل مع الجهات الحكومية االخرى:  -

o  .والدخول الموحد التكامل مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية المستفيد 

o  من األفراد المخولين من الشركاتالكيانات والتكامل مع وزارة التجارة للتحقق 

o  المرخصةللتحقق من الجمعيات والمؤسسات  الموارد البشرية و التنمية االجتماعيةالتكامل مع وزارة 

o التكامل مع وزارة العدل  

o  روع في بداية المش االحتياجالمتعاقد  الموفرة على البوابة الحكومية يسر حسب الحاجة ويطلبخدمات الالتكامل مع

 .يسرليتم طلبه من 

o  يتم تحديدها الحقا اخرىجهات  5التكامل مع. 

االلتزام بالتشريعات التنظيمية للتقنيات المالية و الموائمة معها في عملية التطوير للخدمات المطلوبة منها على سبيل المثال ال  -

 االمتثال التنظيمي الحصر  

 customer identity management and control (KYC andالتحقق من هوية و بيانات العمالء , 
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KYD),متابعة ورصد تقارير العمليات المالية 

و وضع سير عمل لعمليات   Reliability)تمكين المستفيد من التواصل و االعتراض على أي عملية يكون فيها مالحظات )  -

 وآلية لالستفادة منها في عملية التطوير في تحسين جودة الخدمات المقدمة.  التفاعل مع هذه المالحظات

الخصوصية حيث ينبغي ضمان سرية المعلومات وعدم االطالع اال للشخص المخول له , وعدم استخدامها في غير األغراض  -

 (Data Privacy)المخصصة لها 

)نظام تخطيط الموارد المؤسسية، نظام األرشفة اإللكترونية، ئة ذات العالقة بالهي األنظمة الداخليةالتكامل بين المنصة و -

 (منصة تحليل البيانات، ، نظام إدارة عالقات العمالء، منصة استدامة وتمكين Chatbot ، نظام الرد اآلليمستودع البيانات

 . نقاط للتكامل يتم تحديدها الحقا ضمن الخدمات  5واضافة عدد   لتحقيق أعلى درجات األتمتة

جميع مراحل المشروع ووضع الخطط الالزمة لضمان جودة واالختبار وتحديد معايير القبول لإلدارة الجودة تحديد فريق  -

 المخرجات.

وضع الخطط الالزمة لضمان نقل المعرفة بشكل شامل لكل ماتم تطويره في المنظومة من خدمات و أعمال في مختلف  -

 المراحل.

  رض للواقف بحيث يع تدعم اإلرتباط بأكثر من بنك للعمليات المالية بالقطاع الوقفي ومتكاملةبناء محفظة رقمية آمنة

 مجموع الحسابات فقط كحساب واحد.

  م تقدي االستثمارية المعروضة بالمنصة وإتاحة إمكانيةأتمتة إجراءات عمليات المساهمة في األوقاف والصناديق

ة جزء من العوائد حسب نسب للواقفيكون  بالمنصة بحيث المبلغ المرغوب استثماره في الصناديق االستثمارية

 بحسب األلية واألنظمة واللوائح المعتمدة في الهيئة والجهات ملكيته ونسبة االستحقاق ويتم إيداع العائد بالمحفظة الرقمية

 . ذات العالقة

  اإللكتروني المختلفة.إمكانية تغذية المحفظة الرقمية لكل عميل بشكل إلكتروني من خالل طرق الدفع 

  المحفظة الرقمية  من خاللالقيام بكافة المساهمات المالية إمكانية AwqafPay . 

  انشاءه يتمة ونصفي الم ايتم التكامل معه في جميع البنوك التي مساهم  في الحساب الوقفي  حساب بنكي مستقللكل 

 E-Wallet المحفظة الرقمية ويمكن استخدامها بالتعامالت المالية بمفهوم المحفظة الرقمية في  آليا

  يستطيع األفراد التحويل للحساب الوقفي الرقمي بالتحويل من حسابه البنكي الى رقمIBAN الوقفي الرقمي. هلحساب 

  .إمكانية استعراض المشاريع وعرضها بالمنصة محتوية على كافة التفاصيل المرتبطة بالمشروع 

  بناء نظام تحليل البيانات وذكاء األعمال بالمنصة وارتباطه ببناء لوحة بيانات خاصة لكل مستخدم لعرض التقارير

  .والربط والتكامل مع منصة تحليل البيانات الخاصة بالهيئة  واالحصائيات

 : مكونات النظام 

 إدارة المستخدمين 
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 إدارة الصالحيات 

  إدارة المحفظة الرقمية 

  االلكترونية المساهمات إدارة 

 إدارة العمليات االستثمارية و المالية 

 إدارة التقارير والبيانات 

 استعراض الفرص الوقفية 

 ورسائل البريد اإللكتروني إدارة اإلشعارات والرسائل النصية 

  الصناديق االستثمارية 

  المحافظ االستثمارية 

 والء العمالء نظام 

 إدارة التواصل مع مستفيدي الوقف 

 

)على سبيل المثال والتوضيح وليس الحصر مطلوب من الشركة خالل مرحلة جمع  أنواع المستخدمين وتعريفاتهم ●

 المتطلبات تحديد انواع المستخدمين وتعريفاتهم بحسب متطلبات الهيئة(

 وقابليتها للتوسع يمكنها من دعم حجم البيانات المدخل لألوقاف (Performance)بأداء عالي  المنصةيجب ان تتميز  ●

 . األعمال الستمراريةأفضل الممارسات وتطبيق 

وعبر جميع االنظمة المتكامل  المنصةجميع مستندات التحليل يجب ان تشرح رحلة المستخدم كامله بالتفصيل داخل  ●

 معها.

لرسائل و ا ) تطبيقاتى المورد توفير وتشغيل كافة األدوات المطلوبة لتنفيذ المشروع على سبيل المثال ال الحصر عل ●

توفير التقارير لخدمات النظام، مع إتاحة جدولة االشعارت و األدوات المرتبطة بالتسويق وعمليات التحليل  باإلضافة ل

 (   شخاص المعنيين في وقت معينالتقارير وإرسالها على البريد اإللكتروني لأل

من  مع إمكانية التحكم بإدارة المحتوى االيميالتأرسال و مقدمي خدمة إدارة الحمالت اإلعالنيةالربط مع و االشتراك ●

 Mailchimpأو SendGrid على سبيل المثال  خالل المنصة

على سبيل  أنظمتها والتقارير التي تقدمهاالربط مع وسائل التواصل االجتماعي إلدارة عملية الدخول والتكامل مع  ●

 .و لينكد إن وجوجل وفيسبوك: تويتر المثال

 Googleلتطوير تجربة المستخدم على سبيل المثال سلوك الاألنظمة التي توفرها الشركات لتحليل التكامل مع  ●

Analytics   وHotjar   وFullstory  

 المطلوبة إلنجاز المشروع في حال كان هناك متطلبات متعلقة بالرخص واإلشتراكات كافة الرخص على المورد توفير ●

 . أو إشتراكات دورية خالل مدة العقد

 هندسة اإلجراءات بما يتوافق مع متطلبات أصحاب المصلحة. ●

( كل خدمة من الخدمات التي تتطلب وجود سير عمل على حدة وبشكل مرن، مما Workflowالتحكم بسير عمل ) ●

بمستوى الموافقات وطبيعة المستخدمين وسهولة تعديل سير العمل وتطوير محرك دورة عمل موحد يضمن التحكم 

 يقوم بخدمة جميع الخدمات.

تصميم واجهات الخدمات بما يتوافق مع أحدث المواصفات الخاصة بواجهات المستخدم وان يكون النظام تفاعلي بشكل  ●

 (.UXأكثر لجذب المستخدمين )

 ت التي تتم على الخدمات وتوفير الشاشات والتقارير الخاصة بها.أرشفة جميع العمليا ●
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موحده لجميع الخدمات ويجب ان تكون منظمه وسهلة   (Administrator)تطوير واجهه خاصه بمسؤول النظام  ●

 اإلستخدام.

 دمين.رة المستختوفير خاصية إدارة المستخدمين حسب المعايير القياسية والوظائف المعتادة بما يضمن مرونة ودقة إدا ●

 .المناسبةيجب تحديد األدوار المختلفة لمستخدمين النظام ودعم كل مستخدم بالصالحيات  ●

 أن يوفر النظام إمكانية التحميل والطباعة ورفع المرفقات. ●

 أن يوفر النظام إمكانية طباعة وإرسال التقارير عبر البريد اإللكتروني. ●

 كتروني والرسائل النصيه في حال حدث ما أو من خالل وظيفية معينة.أن يوفر النظام خاصية إرسال البريد االل ●

ملكية للهيئة ويجب على المقاول المنفذ تسليم الرمز كامالً  (Source Code)يعتبر الرمز المطور الخاص بالخدمة  ●

 مات. نية المعلومع المستندات ووثائق التطوير الخاصة به ووفقاً لمعايير الهيئة المحددة والمتبعة من قبل فريق تق

 

 المتطلبات الفنية  -ب

 واختبار ونشر األنظمة والمكونات الالزمة لتطوير وتشغيل  عن تحليل وتصميم وتنفيذ مسؤول المورد يكون سوف
يشرح في الحل  أنتسليم الهيئة تفاصيل التطوير التقنية لالعتماد و موردالمنصة بفعالية وكفاءة.. لذلك، يجب على ال

 . لهيئةامن أجل الوفاء بمتطلبات  هتفاصيل النظام الذي سيتم تطويرالمقترح كل 
  مطلوب من المورد العمل على تطوير الخدمات المطلوبة بما يضمن اآلتي: تحليلها، تصميمها بما يتوافق مع رؤية

 ا.الهيئة لمنظومة الحساب الوقفي الرقمي وتطويرها حسب التصميم المتوائم وثم اختبار الخدمات وإطالقه
 

 وتكون منهجية التنفيذ المتبعة هي منهجية اجايل: رئيسيةتم تحديد جدول الكميات لهذا المشروع بناء على إنجاز خمس مراحل 

 Study and Analysisالدراسة والتحليل  .1

  Solution Architectureالتصميم والمعمارية  .2

  والتنفيذالتطوير  .3

 االختبار .4

 المعرفة  ونقل والدعماإلطالق  .5
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 من تاريخ إطالق 36ملدة  ملنظومة الحساب الوقفي الرقميعلى املقاول االلتزام بالدعم الفني والصيانة والتشغيل  -
ً
شهرا

 .أول إصدار

الجدول عبارة عن تصّور للمنهجية املقترحة للمخطط الزمني وعلى املورد تزويد الهيئة باملخطط الزمني للمشروع وفق  -

 متطلبات نطاق العمل.

 Study and Analysisالدراسة والتحليل املرحلة األولى: 

 

 املواصفات الفنية البند
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تحليل الوضع الحالي والوضع 

 املستهدف 

  دراسة الوضع الحالي للتصور ملنظومة الحساب الوقفي الرقمي وبناء وثيقة الوضع

الحالي ووثيقة الوضع املنشود والتي يجب أن تتماش ى مع أفضل املمارسات املعمول 

بها عامليا في تصميم املنصات باستخدام التقنية املالية وموائمتها مع مستهدفات 

 منظومة الحساب الوقفي الرقمي. 

 

  التحليل والدراسة لتقديم خطة محكمة للحفاظ على استدامة واستقرار املنصة

 وأمنها واملحافظة على أدائها الفعال. 

 

 

  العديد من االجتماعات وورش العمل املتخصصة بهدف  املورد بعقدسيقوم

الحصول على جميع املعلومات املتطلبة الخاصة وفهمها وتحليلها وتوثيقها بشكل 

دوري وتقديم جميع التوصيات وبناء الهيكلية التفصيلية وتبادل معلوماتها مع 

 .والتصميم لتكون جاهزة ملرحلة البناء بشأنها،أعضاء الهيئة 

 

 Solution Architectureالتصميم واملعمارية  الثانية:املرحلة 

 

 املواصفات الفنية البند

تصميم معمارية الحل املقترح    
  .تحليل معمارية الحل املصممة في منصة وقفي للوصول لفهم واضح للمرحلة السابقة 

  رقمي الوقفي التصميم و تنفيذ هيكلية معمارية جديدة بما يخدم متطلبات منظومة الحساب

 ويحقق املتطلبات املعيارية العاملية

 Best Practice  : ذات العالقة مثل 

  Micro Service Architectureاملمارسات و التطبيقات املشابهة في جهات حكومية مثل  -

مثل إدارة    Crosscutting concernsاعتماد أفضل املمارسات لتطوير األجزاء املشتركة  -

صالحيات وإدارة اإلعدادات والتحقق من البيانات املدخلة و تسجيل أنشطة املستخدمين و ال

 املستخدمين ..إلخ.

 األخذ باالعتبار دعم  املعمارية لعملية  النمو املستقبلي و التوسع: -
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 Design Requirementsمتطلبات التصميم الفني  -

 Conceptual Integrityاتساق التصميم الفني في جميع أجزاء املنظومة  -

 Maintainability سهولة التعديل  -

 Reusabilityإعادة االستخدام لإلجزاء البرمجية  -

 Runtime Requirementsمتطلبات التشغيل  -

 Availability and Reliabilityاإلتاحة واالعتمادية  -

 Interoperabilityالتوافقية و الربط مع الجهات  -

 Manageabilityسهولة اإلدارة و املراقبة و املتابعة  -

 User Requirementsمتطلبات املستخدمين  -

 Usability/User Experienceسهولة االستخدام  -

 Supportabilityسهولة استكشاف املشكالت و حلها  -

 Testabilityسهولة اجراء االختبارات اآللية  -

  تصميم بنية النموذج الرقمي تحليل و تصميم قواعد البيانات متوافقة مع ذكاء األعمال

 (ecosystem designاملتكامل / العالقة مع املساهمين الرئيسيين )والتقني 

  تصميم النماذج األولية للتطوير 

 

تطوير واجهات املستخدم 

 وتحسين تجربة املستخدم 

دم تأخذ بالحسبان توقعات ورغبات املستخسهولة وصول املستفيد للخدمات وفق املعايير العاملية.

 -:اليةالنقاط الت، ويمكن تلخيصها وآلية واضحة طريقة عرض جذابةللوصول إلى هدفه دون جهد كبير 

  بسهولة الخدماتالقيام بكل ما يجب لكي يصل املستخدم إلى  :سهل الوصول. 

 تصميم الخدمات بطريقة تفاعلية مع املستخدم وتصميم الخدمات  : ةطريقة تفاعلية وجذاب

واملوشن  3Dباستخدام األدوات املتقدمة في تجربة املستخدم على سبيل املثال استخدام الـ 

نوافذ. كما يمكن للمتعاقد طلب  10واليقل املوشن املعقدة عن  للعرض والتفاعل مع املستخدم.

 أمثله.

  إستخدام تقنيةmaterial Design  كحد أدنى في موقع الويب و يدعم املوقع تقنيةSingle Page 

App 

 مع خلق املحفزات لرغبة الدخول ألكثر من مره تصميم ينمي ثقة املستخدم :موثوق و مرغوب. 

  توفير النمط و اإلشارة البصرية املتناسقة: جعل املستخدم يشعر بالراحة من خالل توضيح

 مكانه الحالي وأين يمكنه االنتقال بعد ذلك. 
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  اتباع املعايير و األطر املستخدمة أفضل التطبيقات العامليه في بناء واجهات وتصميم تجربة

ر وتصميم الخدمات . ويمكن للشركة املستخدم والتي يجيب اتباعها و اعتمادها عند تطوي

 املقدمة طلب أمثله على املعايير املطلوبة

 

  تنفيذ منهجية التغذية الراجعة من املستفيد لجميع الخدمات املقدمة باملنصة  لقياس جودة

 الخدمات و رفع األداء.

 

  للغة ا –تنفيذ الواجهات ملختلف اللغات منها على سبيل املثال ال الحصر ) اللغة العربية

 ( LTR, RTLاإلنجليزية ( ودعم تغيير االتجاه ) 

  تحليل و فهم جميع شرائح مستخدمي املنصة للوصول لفهم كامل ملستخدمي املنصة وعكسها

 على تصميم خدمات وإجراءات املنصة.

   تطوير نظام إدارة املحتوى بحيث يتيح للمستخدمين الداخليين من تغيير املحتوى بشكل

 سلس و يندمج مع جمالية املنصة 

  دعم املنصة ألنظمة االستشعار على سبيل املثال ال الحصرGPS Coordination , Push 

Notification   

 الشخص ي و قسم خاص  بناء ملف تعريفي لكل مستخدم يحتوي على لوحة بيانات و ملفه

 باإلنجازات داخل املنصة يجمع مساهماته و تصنيف العمليات املساهم فيها و ترتيبه باملنصة.

  سهولة تغذية املحفظة الرقمية سواء عن طريق بطاقات املستخدم البنكية أو التحويل من

 حساباته البنكية إلى املنصة ومحفظته الرقمية. 

 

 

 E-Walletاملحفظة الرقمية 
بناء محفظة رقمية باستخدام التقنية املالية لغرض تمكين وتسهيل عملية املساهمات املالية  -

 للواقفين باملنصة ومن العمليات املالية على سبيل املثال ال الحصر:

باملنصة بشكل مباشر بمفهوم شراء منتج واحد أو أكثر ويقوم الواقف  املساهمة فرص  -

فيها و والقيام بالدعم حسب الكمية التي يرغم بشرائها  املساهمة باختيار الفرصة التي يرغب 

والشراء بشكل مباشر عن طريق رصيده باملحفظة الرقمية باملنصة أو الدفع من البطاقة 

 ة مباشر 

يقوم الواقف املستثمر بتقديم املبلغ املرغوب استثماره في الصناديق االستثمارية باملنصة   -

ائد حسب نسبة ملكيته ونسبة االستحقاق ويتم إيداع العائد بحيث يكون له جزء من العو 

 باملحفظة الرقمية. 

يتم عرض الفرص الوقفية باملنصة بمفهوم التمويل الجماعي ويقوم الواقف باختيار الفرص  -

 الوقفية التي يرغب باملساهمة فيها و والقيام بالدعم حسب املبلغ املرغوب املساهمة فيه.
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 ووسائل الدفع باملنصة عن طريق الحسابات والبطاقات البنكيةإمكانية تغذية رصيده  -

 . األخرى 

 الربط مع بوابة دفع احتياطة -

-   

مساهم  في الحساب الوقفي  حساب بنكي مستقل في جميع البنوك التي يتم التكامل معها في لكل  -

المحفظة الرقمية ويمكن استخدامها بالتعامالت المالية بمفهوم في  آليا انشاءه يتمالمنصة و

 E-Wallet المحفظة الرقمية 

يتم الربط مع بنكين تختارهما الهيئة بناء على اإلحتياج وعلى المنفذ تخصيص من يقوم بكافة  -

 عمليات التواصل والمفاهمة إلنهاء الربط كامال والهيئة ستكون داعم.

 IBANيستطيع األفراد التحويل للحساب الوقفي الرقمي بالتحويل من حسابه البنكي الى رقم  -

 الحساب الوقفي الرقمي.

 يمكن التحويل بين الحساب الوقفي واملحفظة الوقفية االستثمارية -

إمكانية التحويل بين الحسابات البنكية لجميع البنوك و الحساب الوقفي الرقمي وعمل  -

 ب.التكامل املطلو 

 . البنكية الحسابات إلى الرقمي الوقفي الحساب من التحويلتفعيل وتعطيل  امكانية -

إتاحة استخدام البطاقة االفتراضية بالحساب الوقفي الرقمي الستخدامها في التعامالت  -

 املالية باملنصة.

بحيث يمكن للواقف الدفع من   باملنصةاملودعة لحسابات املشاريع لعمليات املالية ا دعم  -

خالل املنصة ووصول املساهمات للمشاريع الوقفية املعروضة باملنصة وكل مشروع معرف بـ 

الرقابة و و مدعوم بآلية الكترونية للمتابعة  توتكون كامل العملية بشكل مؤتممستقل ايبان 

ا يجب . كممع امكانية خصم نسبة لعملية التحويالت و إدارة كافة العمليات املالية باملنصة

 إدارة مشاكل الدفع والتحويل بشكل آلي بين املنصة وبوابة الدفع والبنك

ينبغي لعملية التطوير األخذ باالعتبار توجهات الهيئة في التوسع لالستفادة من التقنية املالية  -

  NFCدعم   –ملنصة ومنها على سبيل املثال ال الحصر البطاقة االفتراضية با

 continuous availability of End-to-End solutionضمان استمراية األعمال باملنصة  -

for Mobile Digital Wallet 

 والتقارير املالية.الفواتير  نظام إدارة  -

 

Alya Alwazzan (Nov 5, 2020 08:56 GMT+3)

https://secure.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFX6VsGRM5PA0gRpqTSeV2LleVv18y86j


 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 35

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

 معمارية البنية التحتية
  وضع املخطط األمثل ملعمارية بنية الخدماتTopology Architecture    بما يضمن األداء

 واملوثوقية العالية.

 شمولها على مواصفات البيئة التشغيلية و التجريبية 

  دعم الحلول املقترحة إلمكانية التوسع املستقبليScalability 

 تحديد املساحات الالزمة لتخزين املعطيات 

  آلية واضحة السترجاع البيانات في حال حدوثFault tolerance 

  واالختبار واإلنتاج للنظام على البيئة السحابية للمنصات في الهيئةبيئة التطوير 

لتقليل التكلفة وتوحيد بيئة املنصات وفرت الهيئة بيئة  تقنية موحدة لبناء منصاتها ويجب أن يقوم 

الطرف الثاني ببناء النظام على بيئة التطوير الخاصة بالهيئة وكذلك البيئة االختبارية والتي يتم عليها 

تبار النظام والبيئة اإلنتاجية والتي يتم عليها إطالق النظام ويكون تجهيز هذه البيئات على البيئة اخ

القدرة السعات للذاكرة و تحديد املتطلبات و  السحابية واألنظمة الخاصة بالهيئة. وعلى الطرف الثاني 

 الرخص اإلضافية التي يحتاجها النظام.توفير  املعالجية و

 

: التطوير و التنفيذ الثالثةالمرحلة   

 املواصفات الفنية البند

 تطوير الخدمات 
 ستخدمة في املنصات املشابهة محليا و عامليا وتنفيذ وبرمجة االطار تحليل األطر امل

 .وبموافقة واعتماد الهيئة املناسب للمنصة باالستناد لنوعية الخدمات املقدمة

  التكامل مع األنظمة الداخلية و الخارجية.االرتباط والتوافقية والتجهيز آللية 

  دعم كافة إجراءات العمل املختلفة على سبيل املثال ال الحصرHierarchy 

Approval , SLA , Skipping 

 األصلية تصميم وتطوير تطبيقات األجهزة الذكية  Native Apps نيات بتقAndroid  

 وتحديثها. IOSو 

  باملنصة.تطوير جميع خدمات الربط املرتبط 

 .تطوير وتنفيذ املحفظة الرقمية باملنصة و كافة الخدمات واملكونات املرتبطة فيها 

  تطوير الخدمات للتعامل مع الطلبات املتزامنة و الغير متزامنة)Synchronous and 

An synchronous ) 

 :التكامل مع الجهات الحكومية االخرى 

o  . من هوية المستفيدالتكامل مع مركز المعلومات الوطني للتحقق 
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o التكامل مع وزارة التجارة للتحقق من األفراد المخولين من الشركات 

o  للتحقق من  الموارد البشرية و التنمية االجتماعيةالتكامل مع وزارة

 المرخصةالجمعيات والمؤسسات 

o التكامل مع وزارة العدل  

o  الحاجة الموفرة على البوابة الحكومية يسر حسب التكامل مع الخدمات

 ويطلب المتعاقد االحتياج في بداية المشروع ليتم طلبه من يسر.

o ذات العالقة بالهيئة )نظام تخطيط  األنظمة الداخليةالتكامل بين المنصة و

الموارد المؤسسية، نظام األرشفة اإللكترونية، مستودع البيانات، نظام الرد 

تدامة وتمكين، ، نظام إدارة عالقات العمالء، منصة اس ChatBot اآللي

نقاط  5واضافة عدد   لتحقيق أعلى درجات األتمتة( منصة تحليل البيانات

للتكامل يتم تحديدها الحقا ضمن الخدمات االختيارية وغير مشمولة في 

 عرض السعر األساسي

 

  اعتماد منهجية(Agile Methodology Scrum)  للخدمات التطويرية 

 

  املعتمد لدى لحفظ السورس كود به وإدارة املهام من خالله نظام اعتماد واستخدام 

 .الهيئة

 

  توثيق املتطلبات و العمليات الوظيفيةBusiness Requirement Documents -

application design document – architecture diagram ) 

  االلتزام بأفضل املعايير وأساليب البرمجة والتاكد من تجنب الثغرات األمنية 

 .تحليل متطلبات التقارير وتجهيز تصورات لالحتياجات الحالية 

 بالهيئة االرتباط بأنظمة ذكاء االعمال 

  تطوير خدمات األعمال وهي الخدمات املقدمة للشركات في منصة وذلك عبر دراسة

 عمال لتطويرها وتوثيق متطلبات األ 

  تطوير إطار عمل موحدFramework  للخدمات املقدمة 

  تطوير سوق رقمي للربط مع خدمات برامج والء العمالء وكوبونات رقمية مرتبطة

 باملحفظة الرقمية باملنصة. 
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  فيما يلي قائمة استرشاديه ببعض الخدمات املوجودة لدى الهيئة و املقترح تطويرها

 املثال ال الحصر :في املنصة على سبيل 

 

 

 

 الخدمةوصف  اسم الخدمة

 خدمة أوقف

 

خدمة تتيح لألفراد دفع مبالغ محددة من حساباتهم البنكية 

وربطها بالوقف املنش ئ والذي تم تحديد مجاالت مصرفه 

عن طريق املنصة  ويتم ربطها بإنشاء الوقف و استقبال مسبقا 

 SAPومرتبطه بنظام الهيئة التقارير املرتبطة بالخدمة. 

 

 وقفي أعمال

خدمات مقدمة نظام متكامل لخدمة فئة األعمال وتوفير بناء 

للشركات واملؤسسات وموجهه بشكل متخصص لفئة األعمال 

 واالستفادة منها في الجانب الوقفي واملنتجات الوقفية

 

االشتراك بالصناديق 

 وإصدار شهادة

بناء على املبلغ الذي تم االشتراك به يتم ارسال اشعار  ألول 

 املساهمين 

إصدار شهادة الوقف باسم الواقف، عند  استالم إشعار و 

تأكيد االشتراك من الجهة املستفيدة وتكون في امللف الشخص ي 

 للواقف  SMSللواقف + ترسل رابط الشهادة برسالة 

 

  هذه الخدمات فقط لالسترشاد وليست محصورة 

والتواصل مع العمالء التقارير  
 في واقف لك حصة على تعتمد بحيثالى الواقفين بطريقة  املرسلهبناء التقارير  يجب 

املشروع بحيث  بمالكالخاصة  التقارير إرسال واجهة. وعلى الشركة بناء املشروع

 من واقف كل حصة بحساب املنصة وتقوميستطيع إدخال معلومات التقرير 

 . املشروع مخرجات

 .تحليل متطلبات التقارير وتجهيز تصور شامل 

 بالهيئة االرتباط بأنظمة ذكاء االعمال. 

 .تفاعلية التقارير مع املستخدم وإعطاء بيانات تفصيلية حسب نوع الطلب 

  وقت بتقارير من خالل املستخدم وتعديلها وحفظها والرجوع لها وتخصيص تنفيذ

 آخر حسب االحتياجات واملتطلبات.

  أتمتة التواصل التسويقي لتتمكن املنصة من إرسال إيميل أوpush Notification  أو

SMS تسويقي بشكل دوري أو بناء على دراسة كل عميل 
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  بناء منظومة التواصل عن طريق ماذكر سابقا في املتطلبات العامة وبناء واجهه

 ذا التواصل.موحدة على املنصة إلدارة ه

  يمكن تصميم التقارير على قوالب بحيث يختار مالك املشروع القالب للتقرير وعلى

 قوالب تقارير 10الشركة مع الهيئة تصميم 

 

 

 معالجة الطلبات داخل املنصة 
  بعض  للتعامل مع املنصةتطوير برنامج عام مرتبط باملنصة ملعالجة الطلبات داخل

الطلبات التي قد ترد من املنصة ومعالجتها حسب كل جهة واختصاصها داخليا مع 

 إمكانية عرض حالة الطلب. 

  الهدف من البرنامج املقترح هو االستفادة من تشابه طلبات معالجة بعض الخدمات

املطلوبة مستقبال مثل الحاجة إلى االحاالت واملوافقات والرد على الطلبات 

Workflows/Approval Cycles  عن طريق وحدات برمجية عامة يمكن

استخدامها مما يؤدي الختصار وقت التطوير والحصول على االتساق الفني 

 Conceptual Integrityاملطلوب 

 

 

: االختبارالرابعةالمرحلة   

 املواصفات الفنية البند

  االختبارات األمنية
  مراحل التطوير البرمجيتحليل مستوى التقيد األمني في 

 و نمذجة املخاطر وتحليلها   عمل االختبارات األمنية للتحقق على مستوى الخدمات

penetration test – threat modelling 

  من  من الشركة أو األمنية االختباراتمالحظتها أثناء  التي يتم الثغراتمعالجة كافة

 الطرف الثالث الذي تختاره الهيئة.

 اختبارات األداء 
  اختبار سرعة االستجابة و األداء 

  تنفيذ االختبارات لكل كود تشغيلي 

  املتسوق الخفي 

 
- Test all features in by executing " Happy and Negative " scenarios  
- Functional Test  
- UI test  

Alya Alwazzan (Nov 5, 2020 08:56 GMT+3)

https://secure.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFX6VsGRM5PA0gRpqTSeV2LleVv18y86j


 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 39

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

- Localization test  
- Responsive test  
- Engagement Model 

  األدوات الالزمة لالستمرار في عملية االختبار عند إطالق نسخ جديدةتوفير 

  (Static Application Security Testingالفحص املبكر أثناء التطوير 

.(white-box testing 

 Dynamic Application Security Testing Toolsالفحص أثناء مرحلة االختبار 

– black-box testing 

 Runtime Application Securityالفحص أثناء العمل في البيئة الحية 

طة بأمن املرتبهيئة األمن السيبراني و االلتزام بالسياسات واملعايير األمنية املقرة 

 املعلومات 

 

: اإلطالق و الدعم ونقل المعرفة الخامسةالمرحلة   

 املواصفات الفنية البند

 اإلطالق والدعم
 يلية شاملة لعملية التشغيل ودعم االستمرارية صوضع آلية تف 

 .عمل دليل آلليات دعم املشاكل التقنية املتوقعة 

 .االلتزام بالدعم خالل عملية التشغيل وسرعة االستجابة 

 .إعداد مسودة اتفاقية جودة مستوى الخدمة 

 مستوى الخطورة

((Severity Level 
 وصف مستوى الخطورة

الحد االقص ى 

 لالستجابة

األقص ى  الحد

 لحل املشكلة

 S1املستوى األول 

وجود مشكله حرجه سببت توقف النظام او جزء 

منه بما ال يسمح للمستخدمين من اكمال عملهم 

 واالجراءات على النظام.

او وجود مشكله تسبب خسائر او تأثير مالي على 

 املستفيدين من الخدمات 

 او وجود مشكله تسبب تأثير سلبي أعالمي.

شكله تسبب خطأ في صحة او دقة او وجود م

 البيانات املرسلة او املعالجة.

 ساعات 2 ساعة 1

 S2املستوى الثاني 
وجود مشكله عالية األهمية تؤثر على سير 

اجراءات العمل في النظام ولكن ال توقف او تمنع 
 ساعات 6 ساعة 2
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اكمال العمل وال تؤثر على صحة او دقة البيانات 

 وليس لها تأثير مالي او إعالمي.

 S3املستوى الثالث 

وجود مشكله متوسطة األهمية ال تؤثر على سير 

اجراءات العمل في النظام وال توقف او تمنع اكمال 

العمل وال تؤثر على صحة او دقة البيانات وليس 

 لها تأثير مالي او إعالمي.

 ساعة 12 ساعات 4

 S4املستوى الرابع 
تجميليه  بأمور وجود مشكله قليلة األهمية تختص 

 تساعد في تحسين تعامل املستخدم مع النظام.
 ايام 3 ساعات 8

 

 يلتزم املقاول بفترة ضمان على البرمجيات التي يتم توفيرها وتركيبها  

  يجب على املقاول توفير اتفاقية مستوى الخدمة(SLA)  بحسب متطلبات اتفاقية مستوى

 الخدمة املوضحة موضح فيها جميع مستويات الخطورة وكيفية التعامل مع كل مستوى.

 يجب على املقاول توفير خطة إلدارة املشاكل 

  يجب على املقاول تحديد وبشكل واضح وقت االستجابة للمشكلة والوقت املتوقع للحل

 الجذري أو البديل.

 د الية ومستويات التصعيد وطريقة التواصل.يجب على املقاول تحدي 

  تقريبيكحد  املوضحاالستجابة لألعطال وإجراء اإلصالحات حسب الجدول الزمني. 

 .إصالح أعطال البرمجيات. وترقية إصدارات البرمجيات 

  توفير نظام إلدارة ومعالجة الطلبات واملشاكل الواردة من الهيئة والواقفين وربطها باتقافية

 الخدمة املعتمدة من الهيئةمستوى 

 

 

 

 نقل املعرفة 
  خطة ومنهجية واضحة لتنفيذ خطة نقل املعرفة.وضع 

  القيام بعمل ومتطلبات نقل املعرفة لفريق عمل الهيئة وتحديد األدوار واملسؤوليات

 بشكل واضح 

  تدريب موظفي اإلدارات املعنية على استخدام النظام املستحدث بحيث يتمكن

 استخدام النظام بكل سهولة ويسر املوظفين من
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  نقل املعرفة الى الفريق التقني املسؤول من الهيئة ويشمل ذلك تسليمات املشروع

التقنية وتعلميات التعامل من بيئة النظام بشرط ان تضمن الدورات املقدمة تمكين 

 فريق عمل الهيئة التقني من صيانة وتعديل النظام في املستقبل.

 

  

المخرجات  -ج  

 Study and Analysisالدراسة والتحليل املرحلة األولى: 

 تشمل التالي:والتحليل  بمرحلة الدراسةاملتطلبات الرئيسية الخاصة 

 تحديد وتطوير الخطة التفصيلية لتنفيذ املشروع. .1

 أو الشركة املنفذة( لضمان انجاز األعمال في الوقت املحدد. الهيئةالتنسيق بين فرق العمل املختلفة )سواًء من قبل  .2

 وتوثيقها.  منظومة الحساب الوقفي الرقميجمع وتحليل متطلبات  .3

 باملرحلة بحد أدنى: ةيوضح الجدول أدناه قائمة املخرجات الخاص

 

 

 # املخرج الوصف النوع

 ميثاق املشروع وثيقة تشمل ملخص نطاق العمل، واملخاطر، واملوارد... وثيقة

(Project Charter) 

1 

خطط إدارة املشروع التفصيلية مشروحه بشكل تفصيلي في جزئية إدارة  وثائق

 املشروع في نهاية الوثيقة

خطط إدارة املشروع 

التفصيلية وخارطة الطريق 

 التنفيذية

Detailed Project Plans 

and Project Roadmap 

2 

والبرمجيات والعمليات وطرق كيفية تقديم وتلبية هي مواصفات النظام  وثائق

 والتي تعكس متطلبات العمل في سياق تطوير النظام. متطلبات العمل

 وتشمل الوضع الحالي و الوضع املنشود

  وثيقة متطلبات العمل

Business Requirements 

Document BRD  

3 

مجموعة من حاالت للمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، وقد يتضمن  شرح وثائق

 االستخدام التي تصف تفاعالت املستخدم التي يجب أن يقدمها النظام.

وثيقة خصائص متطلبات 

 النظام 

4 
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  Solution Architectureالتصميم واملعمارية  الثانية:املرحلة 

 يوضح الجدول أدناه قائمة املخرجات الخاص باملرحلة بحد أدنى:

Software Requirements 

Specification – (SRS) 

تقارير/ 

 وثائق

نظرا لحساسية املشروع والذي يستلزم املتابعة والتنسيق بصفة مستمرة أثناء 

سوف تقوم بعملية متابعة مستمرة في  الهيئةعملية تنفيذ املشروع، لذا فإن 

 ، وعلى املقاول تقديم تقارير على النحو التالي: املقاول  إنجاز املهام املطلوبة من

 يشمل:تقرير كل أسبوع عن نتائج األعمال والذي  .1

 .األعمال املنجزة ونسبة اإلنجاز مقارنة بالخطة الزمنية 

 .املعوقات التي واجهها خالل الفترة 

 .اإلجراءات والتعديالت املقترحة 

 تقرير عند انتهاء كل مرحلة من مراحل التنفيذ، ويشمل: .2

 .األنظمة واإلجراءات املنفذة 

 .الجهات التي تم التكامل معها 

  واجهها املقاول خالل الفترة.املشاكل واملعوقات التي 

 .التدريب املقدم خالل املرحلة 

 .نتيجة اختبار األنظمة خالل كل مرحلة 

خالل مرحلة الصيانة والتشغيل لألنظمة املطورة يجب أن يقوم املقاول  .3

 بتقديم بداية كل شهر ميالدي تقرير عن املشروع، ويشمل ذلك:

 .األعمال املنجزة 

 لتشغيل.املشاكل التي واجهها فريق ا 

 .طريقة حل املشاكل 

 .اإلجراءات والتعديالت املنفذة 

 .وقت االستجابة للمشاكل التي طرأت 

  تقارير املشروع

Project Reports 

 

5 
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 # املخرج الوصف النوع

وثيقة تصميم معمارية الحل املقترح لوصف املنظومة بشكل كامل مع كافة  وثيقة

 الطبقات املوجودة في الحل املقترح 

 تصميم معمارية الحل املقترحوثيقة 

Solution Architecture  
1 

، يشرح فيه التصميم واملكونات التقنية املوردوثيقة تصميم الخدمات من قبل  وثائق

 التفصيلية للنظام وآلية ارتباط املكونات بعضها ببعض.

 وثيقة التصميم للخدمات 

Design Document 

2 

وثيقة تحدد املتطلبات التكاملية التي يجب توفيرها وتطويرها حتى يتم تنفيذ  وثائق

 الخدمة يشكل كامل. 

 وثيقة متطلبات التكامل 

Integration 

Requirements 

3 

بشكل كامل كل خصائص خدمات التكامل وطرق الربط الالزم وثيقة تصف  وثائق

 تطويرها.

وثيقة خصائص وتصميم 

 التكامل 

Integration Specification 

and Design 

4 

 نموذج تصوري للمتطلبات لتأكيد مستوى الفهم املتبادل للمكونات املستهدفة. نماذج

 عرض النماذج األولية لتصميم الشاشات للحلول املقدمة

نموذج تصوري وحلقات 

 تأكيد املتطلبات 

 Prototype and Demo 

Sessions 

5 

 

 و مخرجات املرحلة الرابعة : االختبار  والتنفيذاملرحلة الثالثة: التطوير مخرجات 

 

مع اتباع منهجية قياسية لضمان جودة عالية )وعلى  منظومة الحساب الوقفي الرقمي و كافة خدماتها بناء وتطوير  .1

 الشركات املتقدمة توضيح املنهجية بالتفصيل لهذه املرحلة شاملة التطوير والبناء واالختبار(

 الخدمة املطورة من قبل الشركة والتكامل  اختبار األنظمة املطورة من قبل املقاول، والقيام بأعمال اختبار الحلول  .2
ً
شاملة

 املتوفرة لدى الهيئة مع النظم 

 تطبيق جميع متطلبات االختبار وضمان الجودة املحددة  .3

 خالل تنفيذ أعمال التطوير، على املقاول االلتزام بحد أدنى بمنهجية تضمن تحقيق التالي:  .4

a.  خطة تفصيلية ملنهجية ادارة الجودة وتسليم املخرجات 

b.  تنفيذ اختبارات االداء واختبارات الجاهزية الفنيةFunctional Testing 

c.  توفيرTest Scenarios، Test Scripts 

d.  تغطية متطلبات منهجية الجودة املذكورة 
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 # املخرج الوصف النوع

 وتشمل التالي: وثائق

  وثيقة توثيق الشفرة: وتشرح جميع اجزاء الشفرة

الخاصة بالنظام، بما في ذلك الكائنات وقواعد 

 البيانات وخدمات الويب.

  وثيقة تصميم الشفرة: وتشرح آلية ارتباط اجزاء

الشفرة وادوات النظام املطورة ومسار مرور 

 البيانات بين هذه املكونات. 

  وثيقة املعايير واملقاييس للشفرة: وتشرح املعايير

 واملقاييس املستخدمة في تطوير النظام. 

 وثائق توثيق رمز/شفرة النظام

Code Documentation 

1 

هي الكود املصدري لألنظمة واملكونات املطورة وكجزء من  الشفرةحزمة 

خطة العمل البد من تسليم الكود في مرحله إختبار الخدمه 

 .الهيئةبحيث يتم اكمال املراجعة والتحقق من قبل 

 رمز/شفرة النظام

Source Code 

2 

وثيقة تشرح التصميم النهائي للنظام وكل الخصائص  وثائق

التكامل مع األنظمة األخرى. هذه الوثيقة  التقنية وخصائص

 تعتبر مرجع كامل لكل خصائص األنظمة ومكوناتها.

 وثيقة تصميم النظام وخصائصه التقنية

Technical Specification and 

Design 

3 

وثيقة تشرح جميع متطلبات البنى التحتية وآلية ارتباطها مع  وثائق

آلية  بعض واالصدارات املستخدمة، وتوضح ايضا

 التراخيص باإلضافة الى جهات االتصال للدعم الفني.

 وثيقة توثيق البنى التحتية 

Infrastructure Documentation 

4 

وثيقة تشرح وتشمل جميع حاالت االختبار التي تم تنفيذها  وثائق

من قبل املطور ونتائج االختبار لكل مرحله من مراحل 

 التطوير.

 ونتائجهاوثيقة حاالت االختبار 

Test Cases and Test Result 

5 

وثيقة توضح اختبار األداء الذي تم تنفيذه على النظام  وثائق

ونتائجه واملراحل التي تم العمل عليها حتى تحقيق النتائج 

 املطلوبة.

 اختبار أداء النظام وثيقة

Performance Test Report  

6 

والتي تمكن  وثيقة تشرح جميع السيناريوهات املمكنة وثائق

مستخدم النظام من التحقق من فعالية النظام لتلبيته 

 ملتطببات العمل.

 وثيقة اختبار قبول املستخدم 

User Acceptance testing (UAT) 

 

7 
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 # املخرج الوصف النوع

وثيقة تشرح كيفية ضمان جودة النظام وتجنب املشاكل  وثائق

 واالخطاء والعيوب املمكن حدوثها.

 وثيقة تأكيد الجودة

Quality Assurance Certificate 

8 

تجهيز اربعة بيئات عمل لألنظمة املطورة )بيئة تطوير،  بيئة عمل

 البيئة اإلنتاجية(. اختبار، 

 تجهيز بيئات األنظمة

Environment Preparation 

9 

شرح خطة النشر وتسلسل العمليات والخطوات التي يجب  وثائق

النظام تنفيذها لنقل التغييرات وكل خدمة إلى بيئة 

 الجديدة.

 خطة النشر

Deployment Plan Document  

 

10 

وثيقة توضح الخطوات التفصيلية لعملية تثبيت وإطالق  وثائق

األنظمة على البيئة اإلنتاجية. إضافة الى خطوات استرجاع 

 .(Rollback Procedures)األنظمة في حال اي خطأ 

 وثيقة تثبيت األنظمة 

Deployment and Installation 

Document 

11 

وثيقة توضح خطة وخطوات التحقق من األنظمة بعد  وثائق

 التثبيت.

 خطة التحقق من األنظمة بعد التثبيت

Deployment Verification 

Checklist 

12 

حلول 

وخدمات 

 الكترونية

  تسليم وإطالق الخدمات االلكترونية املتكاملة واألنظمة

شاملة للمحفظة الرقمية  على قنوات الخدمة واألنظمة

تصميم وتطوير تطبيقات األجهزة الذكية بتقنيات و 

Android   وIOS وتشمل التقارير باملنصة.  وتحديثها 

 

تسليم وإطالق الخدمات االلكترونية 

 واألنظمة

Delivery and Launch of E-Services 

and Systems 

13 

 والتكامالتوثيقة تفصل كيفية إدارة اصدار البرمجيات  وثيقة

ابتداًء من تحليل املتطلبات مرورا بالتنفيذ وإطالق 

 الخدمات ونشرها على قنوات الخدمة باإلضافة الى تكامالتها

 وثيقة إدارة اإلصدار

Release Management Document 

14 

وتشرح فيها مستوى تقديم الخدمة، الجودة، التوافر  وثائق

مقسمة بحسب واملسؤوليات وتحديد مستويات الخدمة 

 الحاالت والجهة املسؤولة عن ذلك.

 وثيقة اتفاقية مستوى الخدمة

 

Service-Level agreement SLA 

 

15 

 

Alya Alwazzan (Nov 5, 2020 08:56 GMT+3)

https://secure.na2.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAFX6VsGRM5PA0gRpqTSeV2LleVv18y86j


 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 46

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

: اإلطالق و الدعم ونقل المعرفة الخامسةالمرحلة مخرجات   

 

 # املخرج الوصف النوع

خطة شاملة لتدريب منسوبي الجهة على  وثيقة

العمليات استنادا إلى متطلبات التدريب التي 

 تم شرحها 

 خطة التدريب ونقل املعرفة

Training and knowledge 

transfer plan 

1 

 20 عقد الدورات التدريبية املختلفة )

 مع نقل املعرفة( دورة

بحسب التفاصيل املذكورة في قسم متطلبات 

 التدريب الخاصة بالخدمة 

 القيام بتدريب منسوبي الجهة

Trainings Delivery 

2 

تقارير نصف دورية تعرض التقدم في تنفيذ  تقارير/ وثائق

 خطة نقل املعرفة والتدريب

تقرير سير عمل خطة التدريب 

 ونقل املعرفة

Knowledge Transfer plan 

progress report 

3 

، كتيب، pdfوثائق )فيديو، ملف 

 الخ..(

مصممه ومنسقة مع كتابة ملحتوى وثائق 

تشرح األنظمة والصور بإسلوب جذاب 

والخطوات الالزمة الستخدام والتعامل مع 

األنظمة بشكل تفصيلي ومناسب ملستخدمين 

يشمل عدة أنواع حسب الفئة املوجه  الوثيقة.

باملستخدم النهائي، وثيقة لها )وثيقة خاصه 

خاصة بموظفين العمليات، وثيقة خاصه 

 (وثيقة مدير النظام بالتقنيين،

 دليل املستخدم

Users Guide 

4 

التشغيل 

 والصيانة

التشغيل والصيانة والدعم الفني لجميع األنظمة املطورة والتكامالت 

  املشروع كاملةاملبنية على جميع قنوات الخدمة ملدة 
 التشغيل والصيانة والدعم الفني 

(Operations, Maintenance and 

Support) 

إجراءات التشغيل والصيانة املعيارية )لدعم وإدارة املشاكل وإصالح  وثيقة

 الخلل(
 إجراءات التشغيل والصيانة املعيارية. 

(Standard operating 

procedures) 

 االسبوع( والتي تشمل:تقارير األداء )مرتين في  رتقاري \وثائق 

 .تقرير توفر الخدمة 

  تقارير املراقبة للقضايا املتعلقة باألخطاء املتعلقة باألنظمة

 وقدرة تحمل األنظمة.... الخ

 تقارير األداء

(Performance reports) 
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 تقارير املشاكل واالحداث الهامة 

 تقرير الحلول وإصالح العيوب واالخطاء 

 

 

 تحتوي هذه الوثيقة على املعلومات واملتطلبات الالزمة التي نعتقد أنها واضحة وشاملة إلعداد وتقديم العروض  59

 
 برنامج العمل

 تكون منهجية التنفيذ املتبعة هي منهجية اجايل واملبنية على دورة متكررة من التالي:

 Study and Analysisالدراسة والتحليل  .1

  Solution Architectureالتصميم واملعمارية  .2

  والتنفيذالتطوير  .3

 االختبار .4

 املعرفة  ونقل والدعماإلطالق  .5

واحد شهر إصدار حزمة كحد أدنى بحيث يكون كل دورة  18على املذكور في الكراسة كامل النطاق تنفيذ  يلتزم املتعاقد في -

 . ويتم االتفاق على الحزم مع الهيئةاملشروعإطالق سير تاريخ  شهر من 18نطاق األعمال خالل مدة كحد أقص ى وينهي كامل 

إصدار قبل  ثانيويجب على املتعاقد أن يطلق  شهور من تاريخ بدء املشروع 3عن  ديتم إطالق أول حزمة خالل مدة ال تزي -

. وفي حال ضيق الوقت يجب على املتعاقد زيادة  (E-walletعلى أن يحتوي على املحفظة الرقمية ) 1442من عام رمضان 

 علما أن الربط والتواصل مع البنوك من مسؤولية املتعاقد. العمل إلنجازها قبل رمضان

 . (production environmentيبدأ تقديمها من إطالق أول إصدار على البيئة الفعلية ) مرحلة الدعم الفني -

 مكان تنفيذ األعمال 60

ن متواجد في مبنى الهيئة العامة لألوقاف وستوفر الهيئة املكاسيتم العمل في مدينة الرياض على أن يكون الفريق القيادي للمشروع 

 الالزم للفريق.

 واألسعار جدول الكميات 61
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 جدول األسعار املوحد )العام(

املدة /  الخدمة

 العدد

 
ً
 التكلفة اإلجمالية رقما

وتطوير منظومة بناء 

  الحساب الوقفي الرقمي 

  شهر 18

 والصيانة التقنيةالتشغيل 

 للمنصة

  شهر 36

  ورشة 20 ورش عمل ألصحاب العالقة

يوم  3000 تنفيذ التغييرات

 عمل

 

دورة  20 للموظفين التدريب

 تدريبية

 

   

  املبلغ اإلجمالي )رقما(

  املبلغ اإلجمالي )كتابة(
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 القسم الثامن: المواصفات

 العمالة 64

 الشروط الخاصة بالعمالةأوالا: 

لعمل وفقًا ألحكام نظام ا -مواطنين كانوا أو أجانب-الترتيبات الخاصة الستخدام العمال ومعاملتهم يجب على المتعاقد أن يتخذ  .أ
ونظام التأمينات االجتماعية واألنظمة األخرى ذات العالقة. ويلتزم المتعاقد بتوفير المتطلبات الضرورية لعماله بما في ذلك 

 .السالمةالسكن الصحي ووسائل النقل والرعاية الصحية ووسائل 

يجب على المتعاقد االلتزام بدفع أتعاب العمالة ومراقبة حالة العمل على أال تكون أقل من المتعارف عليه في القطاع أو نوع  .ب
 الخدمة الذي ينفذ فيه العمل. 

ليل أو خالل ناء ال، ال يجوز القيام تنفيذ العمل أثأو الحاجة إلنهاء األعمال في وقتها باستثناء ما قد ينص عليه العقد فيما بعد .ج
إال إذا كان الحكومية أو ممثل الجهة الحكومية أيام الجمع، أو أيام اإلجازات الرسمية األخرى بدون إذن مكتوب من الجهة 

العمل ضرورياً أو ال يمكن االستغناء عنه مطلقاً من أجل إنقاذ األرواح أو الممتلكات أو من أجل ضمان سالمة األعمال. على 
فوراً. ويراعى دائما أن أحكام هذه الفقرة ال  الحكومية أو ممثل الجهةالحكومية عاقد في مثل هذه الحالة الجهة أن يخطر المت

 تكون واجبة التطبيق في الحاالت التي يكون فيها من المعتاد تنفيذ العمل بالتناوب أو على فترتين. 

ًء على المؤهالت المطلوبة لكل وظيفة موضحة في جدول يجب على المتعاقد توفير القوى العاملة ذات الخبرة الالزمة بنا .د
من المتعاقد استبعاد أي شخص غير مرغوب فيه،  –كتابة  –مواصفات العمالة. وللجهة الحق في جميع األحوال أن تطلب 

 ( خمسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه. 15وأن يستعين بشخص آخر بدالً منه خالل )

بسجالت مفصلة لموظفيه مصنفين حسب المهارات. حيث يتم تقديم هذه السجالت الحكومية يجب على المتعاقد تزويد الجهة  .ه
، وذلك الى أن ينجز المتعاقد الحكومية شهرياً، باستعمال النماذج التي يوافق عليها ممثل الجهةالحكومية الى ممثل الجهة 

 األعمال المطلوبة. 

لفنيين والعاملين بالموقع بما في ذلك الجهاز الفني التنفيذي على كفالته أو يجب على المتعاقد التأكد من أن جميع المهندسين وا .و
 كفالة المتعاقد من الباطن المتفق عليهم في هذا العقد. ويجب كذلك وجود عقد عمل رسمي لجميع العاملين معتمد من الجهة

لحكومية اين( التي تعمل مباشرة لدى الجهة . يحق للجهة طلب نقل كفالة عمالة المتعاقد )العمال، الفنيين، والمشرفالحكومية
 إلى المتعاقد الجديد وذلك لضمان جودة تنفيذ األعمال.

يجب على المتعاقد االحتفاظ بسجالت تفصيلية يبين فيها أسماء جميع موظفيه وعماله وأعمارهم وجنسهم وجنسياتهم وعدد  .ز
 .الحكومية الجهة ساعات العمل، وغير ذلك من المعلومات التي قد يطلبها منه ممثل

 يلتزم المتعاقد باستخراج اإلقامات الالزمة للعمالة حسب اإلجراءات النظامية وفقاً لألنظمة المعمول بها في المملكة. .ح

ا:   جدول مواصفات العمالةثانيا

ورة بالوظائف المذك يقتصر المقاول المنفذ للمشروعوال بالحد االدنى تواجدها  في مقر الهيئة المواصفات المذكورة والتي يتطلب  
 ويمكن اضافة مسميات آخرى يتطلبها المشروع في مراحل التنفيذ:

 الحد األدنى لسنوات الخبرة  أقل مؤهل للقبول مسمى الوظيفة العدد

 مدير مشروع تقني  1
نظم معلومات أو إدارة بكالوريوس 

ولديه  انظم معلومات أو ما يعادله

القدرة على فهم األسس و املتطلبات 

في اإلشراف  ( سنوات خبرة8) 

 ، التقنية على املشاريع
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التقنية املطلوبة وكيفية إدارتها و 

والقدرة   MS-Projectاستخدام 

على إدارة فريق املشروع وبناء خطة 

للمشروع وتقسيم املهام وتوقع 

مخاطر املشروع و كيفية إدارتها مع 

الحفاظ على الجودة العالية 

 للمخرجات 

 نتج امل تطوير مدير 1
مسؤول عن املنتج كامال من الناحية 

 الفنية وإنهاء املتطلبات

 تطويرفي  ( سنوات خبرة8)

 ،التقنية املشاريع

  مدير الدعم الفني 1
يبدأ عمله مع بداية الدعم الفني 

 للنظام

في اإلشراف  ( سنوات خبرة5)

 ،التقنية على املشاريع

 تواصل ومتابعة منسق 1
ت األخرى تنسيق الربط مع الجها

 الحكومية والخاصة والبنوك.

في اإلشراف  ( سنوات خبرة3)

اإلرتباط التقني وقيادة على 

الربط بين الجهات. وخبرة في 

التعامل مع قناة يسر 

 الحكومية

 محلل األعمال 2

نظرا لحاجة العمل في البداية لبناء 

كامل نظام األعمال فإن تواجد 

املحللين يساعد وبشكل عبر إنهائها 

بأسرع وقت وأيضا للربط مع 

 الجهات

تحليل في  ( سنوات خبرة5)

ملنصات التحول  األعمال

 ،الرقمي

 المواد 65

 الشروط الخاصة بالموادأوالا: 

 تخضع المواد المستخدمة في تنفيذ األعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

 المعدات 66

 بالمعداتالشروط الخاصة أوالا: 

 تخضع المعدات المستخدمة في تنفيذ األعمال للمواصفات والمقاييس المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
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 كيفية تنفيذ األعمال والخدمات 67

شهر إصدار حزمة كحد أدنى بحيث يكون كل دورة  18على كامل املذكور في الكراسة النطاق تنفيذ  يلتزم املتعاقد في -

. ويتم االتفاق على الحزم إطالق سير املشروعتاريخ  شهر من 18نطاق األعمال خالل مدة كحد أقص ى وينهي كامل واحد 

 مع الهيئة

شهور من تاريخ بدء املشروع ويجب على املتعاقد أن يطلق ثاني إصدار  3عن  ديتم إطالق أول حزمة خالل مدة ال تزي -

. وفي حال ضيق الوقت يجب على املتعاقد  (E-walletعلى أن يحتوي على املحفظة الرقمية ) 1442قبل رمضان من عام 

 زيادة العمل إلنجازها قبل رمضان علما أن الربط والتواصل مع البنوك من مسؤولية املتعاقد.

 . (production environmentيبدأ تقديمها من إطالق أول إصدار على البيئة الفعلية ) مرحلة الدعم الفني -

 مواصفات الجودة 68

بب او قد بما يتس الحكومية . ويجب على المتعاقد إخطار الجهةالمطلوب نطاقالبمواصفات الجودة المطلوبة في تنفيذ يلتزم المتعاقد 
ة تعديالت قد تؤثر على هذه الجودالمقدمة وبأي تغييرات أو  عماليتسبب في عدم االمتثال لمتطلبات الجودة في السلع المّوردة واأل

 .كتقليل من جودة تجربة العميل في التطبيق أو الموقع

 مواصفات السالمة 69

والقواعد المطبقة في المملكة بشأن السالمة والصحة والبيئة، وأي أنظمة وقواعد يلتزم المتعاقد خالل جميع مراحل التنفيذ بجميع األنظمة 
 عمل المشروع، ويضمن اتخاذ جميع اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لالمتثال لهذه األنظمة والقواعد.في نطاق الحكومية تحددها الجهة 
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 القسم التاسع: متطلبات المحتوى المحلي

 القائمة اإللزامية 1

 على المتنافس االلتزام بالقائمة اإللزامية الواردة في وثائق المنافسة وذلك عند تنفيذ األعمال أو المشتريات. يجب .أ

ستقوم الجهة الحكومية بمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة اإللزامية أثناء تنفيذ العقد، ولن تقوم باستالم أي  .ب
ل كان بلد المنشأ غير وطني، وال يدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء منتجات مدرجة في القائمة في حا

 .لها وفقا للضوابط التي وضعتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

هيئة المحتوى  اعلى المتعاقد االلتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات الوطنية المدرجة في القائمة اإللزامية، التي تصدره .ج
 المحلي والمشتريات الحكومية.

على المتعاقد االلتزام بالضوابط الخاصة باالستثناء من القائمة اإللزامية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات  .د
 الحكومية.
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 القسم العاشر: الشروط الخاصة

o إدارة المشروع 

بحيث تكون شاملة بالقدر الكافي من حيث  –عالية املستوى -املشروع  يجب أن يتضمن العرض الفني للمقاول على خطة إلدارة

النطاق والتفصيل. كما أنه يجب تضمينها بالعرض الفني لبيان قدرة الشركة على إدارة وتنفيذ املشروع حسب املتطلبات املوضحة في 

  .هذه الكراسة

  والتي تتبناها وزارة العمل يجب على املقاول إتباع أفضل ممارسات ومنهجيات إدارة املشاريع 
ً
املعتمدة عامليا

 والتنمية اإلجتماعية.، في إدارة وتطوير خطة إدارة املشروع.

  ولكنها ال تقتصر عليها: –تشمل الخطة املوضوعات التالية املتعلقة باملشروع 

o منهجية إدارة وتنفيذ املشروع (Project Methodology)  ع خالل جميع مراحله. : املنهجية املتبعة في تنفيذ املشرو 

o  (خطة إدارة نطاق العملScope Management  .وصف أعمال املشروع وقائمة بمخرجاته وإجراءات ضمان تحقيقها :) 

o الجدول الزمني (Schedule Management)  الالزم لتنفيذ أنشطة ومخرجات املشروع بالتفصيل املناسب بحيث يتضمن

 العالقات واالعتمادية بين األنشطة و املخرجات.املخرجات واألحداث الرئيسية وتوضيح 

o  خطة إدارة الجودة(Quality Management) العمليات واإلجراءات املتبعة للتحقق ومراقبة جودة املخرجات في مراحل :

 املشروع املختلفة.

o  الهيكل التنظيمي للمشروع(Project Organization Structure) : 

o خطة إدارة االتصال (Communication Management) .كيفية إدارة عمليات االتصال ضمن املشروع : 

o خطة إدارة املشاكل (Issue Management)  : 

o ( خطة إدارة التغيرChange management)  العمليات واإلجراءات املتبعة في رفع ودراسة وإعتماد أي تغير على نطاق :

 عمل املشروع ومخرجاته.

o خطة إدارة املخاطر (Risk Management) العمليات واإلجراءات املتبعة في إدارة املخاطر : 

o خطة إدارة التوثيق (Document Management)  اإلجراءات املتبعة في إدارة التوثيق من حيث مراجعة وفحص :

 املخرجات.

o .)العالقة بمقاولي الباطن )إن وجدوا 

o  كيفية مراقبة سير أعمال املشروع 

o  حول تقدم سير العمل بما في ذلك الجداول الزمنية لتسليم املعدات والعمل الحالي ونسبة اإلنجاز الخ.التقارير الدورية 

o خطة إدارة املخرجات: بحسب مراحل ومخرجات املشروع املشار اليها في قسم املتطلبات الفنية 

o :على املقاول أيضا توفير هيكل تنظيمي يضم الفريق املقترح من الجهة ويحتوي على 
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o جية إدارة الجودةمنه 

يجب أن يتضمن العرض الفني للمقاول على خطة ومنهجيه إلدارة الجودة واختبار األنظمة والخدمات املقدمة بما يضمن 

 أعلى معايير الجودة ويجب ان تحقق املنهجية املقترحة الشروط التالية كحد أدنى وليس على سبيل الحصر:

 ظمة واملنتجات.تقديم منهجية تفصيلية لعملية اختبار األن ‒

 ,Unit Test, Product Test, Interface Test) ( على سبيل املثال ال الحصر اختباراتUATتغطية االختبارات الالزمة م) ‒

Installation Test, Integration Test, Full Functional End to End test) 

 (Test Scope, Test Plan, Test Cases, Identified Defects) تقديم املستندات الداعمة لالختبارات املنفذة. ‒

o  رمز أو شفرة المنصة البرمجيةSource Code 

 
 مع  (Source Code)يعتبر الرمز املطور الخاص بالخدمة  .1

ً
ملكية للهيئة ويجب على املقاول املنفذ تسليم الرمز كامال

 ملعايير الهيئة املحددة واملتبعة من قبل فريق تقنية املعلومات. 
ً
 املستندات ووثائق التطوير الخاصة به ووفقا

واملوافقه  (Source Code)سيقوم فريق عمل تقنية املعلومات من قبل الهيئة بمراجعة الرمز املطور الخاص بالخدمة  .2

 عليه، كما يحق لفريق تقنية املعلومات طلب أي تعديل إذا احتاج األمر وعلى املقاول اجراء التعديالت املطلوبة.

 البد من تسليم الكود في مرحله إختبار الخدمه بحيث يتم اكمال املراجعة والتحقق من قبل الهيئة. .3

o الرخص 

 املطلوبة.الرخص كافة فير يجب تحديد كافة متطلبات الرخص مع االلتزام بتو 

 

 

 

 مدير عام الخدمات املشتركة 

 محمد بن عبدالرحمن املزيني
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 القسم الحادي عشر: الملحقات

 (: خطاب تقديم العروض1ملحق ) 1

 (: نموذج األسئلة واالستفسارات2ملحق ) 2

 (: نموذج العقد3ملحق ) 3

 معايير التأهيل(: 4ملحق ) 4
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 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 56

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

 (: خطاب تقديم العروض1ملحق )1

 

 خطاب تأكيد مشاركة/خطاب اعتذار عن التقديم

 

 المحترمين                                                                                            السادة / الهيئة العامة لألوقاف

 إدارة المشتريات والعقود

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة هللا 

 
 إشارة إلى المناقصة رقم...........................والخاصة بــ........................

 
)تأكيد المشاركة(وبعد االطالع على أوراق المناقصة نفيدكم بتأكيد مشاركتنا وسيتم تسليم المظاريف المطلوبة قبل آخر موعد لتسليم العروض   

 
)االعتذار عن التقديم(ة نقدم لكم اعتذارنا عن تقديم العروض وذلك لــ )ذكر األسباب(              وبعد االطالع على أوراق المنافص  

 
 
 
 
 
 

 م20   هـ   الموافق       /       /   14/          التاريخ: /

 ...................................................................................... االسم:

 ...................................................................................  التوقيع:

 ....................................................................................  بصفته:

 ............قبل .....................المفوض للتوقيع على العطاءات بالنيابة عن ومن 

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

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

 الخـتم
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 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 57

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

 (: نموذج األسئلة واالستفسارات2ملحق )2

 ستفسارات الخاصة بمناقصة............................ رقم........اال

 اسم المتنافس..................................................تاريخ ارسال االستفسارات.......................................

 

 رقم البند
 بالوثيقة

 تنافسالم اتاستفسار
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 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 58

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

 (: نموذج العقد3ملحق )3
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 السعودية العربية المملكة

  الهيئة العامة لألوقاف
  والعقود المشتريات إدارة

 مناقصة وثيقة طلب عروض
 

 
 الصفحة رقم
 59 من 59

 117/20:كراسةال رقم األولى: النسخة رقم 05/11/2020:اإلصدار تاريخ

 

 معايير التأهيل(: 4ملحق ) 4

 القدرات الفنية واإلدارية

 الخبرات السابقة

 عدد سنوات الخبرة في مجال طلب التأهيل

 عدد المشاريع المنفذة خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيل

 المشاريع خالل الثالث سنوات األخيرة في مجال طلب التأهيلإجمالي قيمة 

 معدل نتائج تقييمات األداء في المشاريع السابقة مع الجهات الحكومية في مجال طلب التأهيل

 االلتزامات التعاقدية القائمة

 عدد المشاريع القائمة

 قيمة المشاريع القائمة

 الموارد البشرية

 عدد الموظفين

 الموظفين السعوديينعدد 

 نسبة الموظفين السعوديين

 القدرات المالية

 البيانات المالية

 البيانات المالية آلخر سنة مالية

 بيان الميزانية العمومية

 النقدية ومكافئات النقدية

 الحسابات مستحقة القبض

 االلتزامات المتداولة

 مؤشرات األداء المالية

 االلتزامات المتداولة(\ومكافئات النقديةنسبة النقدية )النقدية 

 نسبة السيولة السريعة ))النقدية ومكافئات النقدية+الحسابات المستحقة القبض(/االلتزامات المتداولة(

 المرفقات 
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