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مقدمة:

الهيئة العامة لألوقاف هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،تتمتع باالستقالل المالي واإلداري ،وترتبط برئيس مجلس الوزراء .وتهدف
الهيئة إلى تنظيم األوقاف ،والمحافظة عليها ،وتطويرها ،وتنميتها ،بما يحقق شروط واقفيها ،ويعزز دورها في التنمية االقتصادية
واالجتماعية والتكافل االجتماعي ،وفقا ُ لمقاصد الشريعة اإلسالمية واألنظمة.
وسعيا ً لتحقيق تلك األهداف ،وتماشيا ً مع رؤية المملكة  ،2030قامت الهيئة العامة لألوقاف بتبني وتنفيذ العديد من المبادرات التطويرية،
ولذلك تسعى الهيئة العامة لألوقاف إلى االستعانة ببيوت الخبرة في املنصة املعرفية
 1.1الغرض من هذه الوثيقة:
الغرض من هذه الوثيقة هو دعوة المقاولين المؤهلين لتقديم عروض لتوفير حلول مناسبة وفق أفضل ما توصلت إليه التقنية الحديثة إليجاد
قواعد بيانات متكاملة وفق نطاق العمل المحدد في هذه الوثيقة ،ويجب على الشركات المنفذة أن تثبت حصولها على خبرة كافية بمشاريع
متعددة مماثلة ونجاحات سابقة .ويجب أن يكون العرض بتكلفة ثابتة يشمل كافة المتطلبات كما هو محدد في هذه الوثيقة.
الرؤية والرسالة:

1.2

الرؤية /أن تكون الهيئة الداعم الرئيس للنهوض بقطاع األوقاف في المملكة العربية السعودية.
الرسالة /تنظيم األوقاف وتطويرها والمحافظة عليها وتنميتها بما يحقق شروط الواقفين ويعزز من دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية
وفقا ً لمقاصد الشريعة اإلسالمية واألنظمة ورؤية المملكة .2030
مهام الهيئة:
تتركز مهام الهيئة العامة لألوقاف:
-

تسجيل جميع األوقاف في المملكة بعد توثيقها.

-

حصر جميع األموال الموقوفة وبناء قاعدة معلومات عامة عنها.

-

النظارة على األوقاف العامة والخاصة وأوقاف مواقيت الحج والعمرة.

-

إدارة األوقاف التي يكون لها ناظر غير الهيئة وذلك بنا ًء على طلب الواقف أو الناظر.

-

اإلشراف الرقابي على أعمال النظار ،واتخاذ اإلجراءات النظامية لتحقيق أهداف الوقف دون الدخول في أعمال النظارة.

-

الموافقة على طلبات إنشاء األوقاف العامة والمشتركة التي تمول عن طريق جمع التبرعات ،أو الهبات ،أو المساهمات ،و إصدار
األذونات الالزمة لها.

-

تحصيل إيرادات األوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها وإنفاقها على األغراض الموقوفة من أجلها بما يحقق شرط الواقف.

-

اإلسهام في تحصيل إيرادات األوقاف التي تكون الهيئة مديرة لها وإنفاقها على األغراض الموقوفة من أجلها بما يتفق مع عقد
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2

شرح كامل عن مشروع:
اسم املشروع

منصة الكترونية معرفية تخصصية باألوقاف

وصف مختصر

بناء منصة الكترونية معرفية متخصصة باألوقاف شاملة تصميم القالب االلكتروني وإدارة املحتوى املعرفي لصالح مركز
التطوير والتمكين الوقفي
نقل العلوم والتطبيقات العاملية املتخصصة باألوقاف أو ما يحتاجه نظار األوقافاستكتاب تخصص ي ملجموعة جهات وأفراد للمشاركة بإثراء املحتوى املعرفي وفق معايير املنصة-انتاج ونشر مقاطع فيديو ومقاطع جرافيك تلخص املعارف وتعيد طرحها بأسلوب مرئي

األهداف

ترجمة مجموعة من املعارف من اللغة اإلنجليزية إلى العربية ونشرهااخراج مواد معرفية مختصرة ومناسبة للمستفيدين بكمية وأسلوب الطرح-تصميم القالب االلكتروني وإدارة املحتوى املعرفي للمنصة.

مدة ومكان تنفيذ املشروع:

مدة املشروع

سنة

مكان التنفيذ

في مقر الهيئة
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نطاق العمل ومخرجات املشروع:
اتاحة استخدام شعار (جهة محلية او خارجية ) كشركاء للهيئة في هذه املنصة ويتم ابرام اتفاقية رسمية من خالل املتعهد بين هذه الجهتين
وصف االحتياج مع خطوات العمل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تصمم خطة عام كامل لإلنتاج والنشراملعرفي شاملة (  40مقال تعريفي –  60مقال متخصص – تدقيق ومراجعة  10مقاالت –
تصميم  30فيديو جرافيك)
تحليل االحتياج للمواضيع واملحتوى العلمي من داخل الهيئة من خالل استماع مباشرمن قبل املتعهد ثم تقوم بالبحث عن املواضيع
واملنتجات املعرفية التي تغطي ذلك االحتياج وتوائمه حسب احتياج وتوصيات كل قطاع.
تحديد املعارف األنسب للنقل من املنصات التي يملك املتعهد النقل منها ويتم التدقيق واالعتماد من قبل اللجنة العلمية
استكتاب قائمة من الجهات واألفراد من قبل املتعهد واملحددين من قبل املركز ولجنته العلمية لإلثراء بمواضيع محددة ويتم اخراج
انشراملعارف املجموعة من قبل املتعهد على املنصة بعد مراجعة اللجنة العلمية
يحدد املتعهد مجموعة املقاطع املقترحة لتكون ((فيديو جرافيك)) لكل ربع من أرباع العام ويتم اعتماد ها من الفريق العلمي
املحتوى والصور واألصوات مبدئيا من قبل فريق الهيئة بما يتوافق مع سياسات االتصال املؤسس ي بالهيئة ثم يتم العرض على الهيئة
بعد التصميم النهائي العتماد النشر ويتاح لفريق الهيئة التغييرباملحتوى وفق املفاهمة
تقوم الهيئة بتزويد املتعهد بعض املقاالت واملحتويات العلمية واملراجع ليقوم املتعهد بالتحريروالتلخيص لتلك املعارف واإلخراج لها
لتتناسب مع منتجات املنصة
يقوم املتعهد برسم معاييرالنشرواالستكتاب واملنتجات املعرفية في املنصة واعتمادها من فريق الهيئة
يقوم املتعهد بتضمين املنصة قسم للبود كاست الصوتي وتديرمجموعة لقاءات صوتية وتنتجها بدقة صوتية مناسبة
يتم تصميم املوقع االلكتروني والتصميم للمنتجات املعرفية من قبل املتعهد وبمساندة تقنية املعلومات في الهيئة وما تحدده من
متطلبات
يقوم املتعهد بعمليات النشروفق خطة لعام كامل يتم التوافق عليها مع فريق الهيئة مع تخصيص موظف من قبل املتعهد دائم خالل
فترة التنفيذ ليقوم بتمكين فريق الهيئة من إدارة املنصة مستقبال وليكون حلقة الوصل والتمثيل املباشرمن قبل املتعهد.
يتحمل املتعهد حقوق النشرواي مخالفات تنشأ في هذا الخصوص ويتعهد بملكيتها ملا يتم نشره من قبلها

والهيئة والتدشين اإلعالمي لذلك

املخرجات
م املرحلة

املدة الزمنية
للمرحلة

 1األولى

شهر

املدة الزمنية لكل
مخرج

املخرجات
 تصميم منصة الكترونية متكاملة-خطة نشر لعام كامل شاملة (  40مقال تعريفي –  60مقال متخصص

شهر

– تدقيق ومراجعة  10مقاالت – تصميم  30فيديو جرافيك)
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االستماع لقطاعات الهيئة ملعرفة وتحليل االحتياجات الفنيةتصميم املواد للربع األول وارسالها لالعتماد ثم نشرها من قبل املتعهد.االستكتاب من قبل املتعهد للجهات واألفراد الذين تم التوافق عليهممن الطرفين
 2الثانية

شهرين

تقريرأداء النشر واإلدارة وفق خطة الربع األول

شهرين

 3الثالثة

ثالثة أشهر

تقريرأداء النشر واإلدارة وفق خطة الربع الثاني

ثالثة أشهر

 4الرابعة

ثالثة أشهر

تقريرأداء النشر واإلدارة وفق خطة الربع الثالث

ثالثة أشهر

ثالثة أشهر

تقريرأداء النشر واإلدارة وفق خطة الربع الرابع

ثالثة أشهر

الخامسة

متطلبات فريق العمل:
.1
.2
.3
.4

(التحدث بالعربي ).
(خبرة التخصصية بمجاالت املشروع ال تقل عن  10سنوات)
(خبرة في العمل الوقفي)
(املام وخبرة في الحقوق امللكية للمنتجات املعرفية)

معاييرتقييم العروض فنيا:

املعيار

م

الوزن
()%100

1

تغطية نطاق العمل

%35

2

الفريق

%15

3

امللكيات الفكرية وميزات التنافسية املضافة

%20

4

مناسبة الخطة وأدوات العمل

%30
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قيود نطاق عمل املشروع:
 oال يوجد
 oيوجد مع البيان :
......................................

املستثنى من املشروع:
 نطاق عمل املشروع املستثنى -أي بنود اخرى مستثناة ذات صلة

افتراضات املشروع:

تخصيص شخص من قبل املتعهد يكون حلقة الوصل بين الهيئة و املتعهد في إدارة املشروع.

 جميع االفتراضات املؤثرة أو تلك التي أن يقدم املتعهد إقرار تحمل حقوق املواد التي يتم نشرها واي مخالفات متعلقة بذلكاقرت للنهوض باألعمال أو تحقيق
ان تتم الشراكة بين الهيئة وبين الجهات الداخلية و الخارجية بشكل رسمي
االهداف

طريقة التواصل :
نأمل إشعارنا في حال رغبتكم أو توفرالخدمات لديكم على االيميل املوضح أدناه(لجنة الشراء املباشر):
directpurchasecommitee@awqaf.gov.sa
3

المستندات المطلوبة ونموذج تأهيل الموردين:

ويتطلب توفيراملستندات التالية سارية التاريخ وتعبئة بيانات الشركة بنموذج التأهيل املرفق في حال كان هذا أول تعامل لشركتكم املوقرة مع
الهيئة العامة لألوقاف:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

عقد التأسيس
نموذج اتفاقية عدم افصاح DNA
صورة من السجل التجاري
صورة من عضوية الغرفة التجارية.
صورة من شهادة الزكاة والدخل.
صورة من وزارة العمل للسعودة.
صورة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
صورة من التسجيل في ضريبة القيمة املضافة.
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مالحظة :يجب أن يتضمن عرض السعرالرسمي (شعارالشركة – تاريخ عرض السعر– رقم مرجع عرض السعر– طريقة الدفعات املالية -
توقيع الشخص املسئول -ختم الشركة)
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مديرإدارة املشتريات والعقود
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عبد هللا بن أحمد الرصيص
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