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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 
 دعوة 

 سلمهم هللا شركة/ مؤسسة........................................
 أما بعد.. السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،  

فمرفق مع هذا اخلطاب كراسة الشروط واملواصفات ملشروع "تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت  
، والذي تسعععععععععععن اجلمعية مت والله تش تطوير وتشععععععععععغيل وصععععععععععيانة األنظمة وقواعد البياانت وموقع  وموقع اجلمعية"

اجلمعية ابإلضععععععافة تش المعامل مع بايمحا المملمية املممولة باواعد البياانت والمطبياات واخلدمات ايلكاونية املو و    
 يف اجلمعية.

واملواصعععععععفات املذكور  يف هذس الكراسعععععععة ومو ه اش   لذا فإن املطلوب تادمي عروضعععععععكم الفاية وفق الشعععععععروط 
 ت ار  تااية املعلومات، وفق اآللية املذكور  يف الكراسة.  –اجلمعية اخلريية لمملفيظ الارآن مباطاة الرايض " مكاون"  
 .2/9/2021املوافق  25/1/1443علما أبن أخر موعد الستقبال العروض هو 

 
 وهللا حيفظكم ويرعاكم

 ورمحة هللا وبركاته.والسالم عليكم  
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 منوذج خطاب التقدي 
 

 سلمه هللا       إىل: مدير ادارة تقنية املعلومات اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن مبنطقة الرايض " مكنون"
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته، أما بعد 

فاد مت ايطالع علن كراسععة الشععروط واملواصععفات ملشععروع "تطوير وتشععغيل وصععيانة األنظمة وقواعد البياانت  
 وموقع اجلمعية"، والوقوف علن طبيعة أعمال املشروع ابجلمعية.

وعليه فامادم لكم ابلعرض الفين واملايل املرفق مع وطاباا هذا، ونمعحد ببدء العمل يف املشععععععععععروع بعد تعالماا 
 بول عطائاا واسمالماا للمواقع، وايلمزام بكل المعليمات املو و   بواثئق املشروع. با

        
 اجلهة:
 االسم:
 املنصب:
  التوقيع:
 اخلتم:
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 كراسة الشروط واملواصفات
 " وموقع اجلمعية شروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت مل " 

 
 
  

 السنة املالية  
2021 

 هـ 1442-1443
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 الفصل األول:
 " مكنون"  مبنطقة الرايضاجلمعية اخلريية لتحفيظ القرآن الكري عن 

 
 

 مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني والصععال  والسععالم علن أاععرف األنبياء واملرسععلني نبياا  مد وعلن آله وصععملبه أ عني، 

وهلا مار رئيس يف ، ت ارية مسععععععععمالة   حة فاجلمعية اخلريية لمملفيظ الارآن الكرمي مباطاة الرايض " مكاون"  أما بعد، 
يشععععععععععععععمعل ععد  مت اإل ارت اإل اريعة واملعاليعة والمعليمعة، ويمبع لعه ععد  مت املراكز اإلاععععععععععععععرافيعة، مراكز    معدياعة الرايض

 المدريب، واملسا د، والدور الاسائية  اول مدياة الرايض.
، /https://www.qk.org.saوللمعرف علن اجلمعيعععة ككاكم ةاير  موقعحعععا الر ا علن اينانععع    

https://e-maknoon.org/. 
 وللمواصل مع ت ار  تااية املعلومات 

 225حتويلة      011  2179999هاتف       -1
 qk.org.sait@الربيد اإللكاوين     -2

  

https://www.qk.org.sa/
https://www.qk.org.sa/
https://www.qk.org.sa/
mailto:it@qk.org.sa
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 الفصل الثاين: 
 توجيهات وشروط عامة للمتقدمي 
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 تعريفات: 4

 اجلمعية اخلريية لمملفيظ الارآن الكرمي مباطاة الرايض " مكاون" بع " اجلمعية".يشار تش  4-1
 يشار تش ت ار  تااية املعلومات بع " اإل ار ". 4-2
 بع "املااول".  للمشروعيشار تش أي مت املمادمني   4-3
 ."املشروعبع "   "وموقع اجلمعية  مشروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت  يشار تش " 4-4
 املرا  بعكلمة "تشغيل" الوار   ابلكراسة  4-5

o   املشععععععععععععععروعنطعا:  تشععععععععععععععمعل  يع األعمعال واملحعام واملمطلبعات ال     نطعا: ممطلبعات 
 األساسية.

o   املشروعال     نطا:  ةاجلمعيتافيذ  الايام ابملحام اجلديد  املطلوبة مت قبل. 
o  :املشروعتطوير  املرا عة املسممر  والمملسني جلميع املمطلبات ضمت نطا . 
o       ممابعة  وتشععععععمل قياء األ اء و و   األعمال املافذ  ابسععععععمعدام أفيتععععععل املعايري ال

 .املشروعنطا: 
o   ابملشروعتاارير   ورية، ااملة جلميع األعمال املمعلاة. 
o   حتايق مسموى أمت ومحاية عالية حيافظ علن سالمة اخلدمة وأ ائحا. أمت 

 املرا  بعكلمة "صيانة" الوار   ابلكراسة   4-6
o    األساسية.  املشروعتصالح  يع األعطال واألوطاء ال     نطا: ممطلبات 
o .توفري ونال وتركيب قطع الغيار، واأل حز  والربجميات وأنظمة المشغيل الالةمة لإلصالح 

 
 للغة املعتمدة يف اجلمعية:ا 5

 اللغة العربية ها اللغة املعممد  يف اجلمعية يف  يع الواثئق واملراسالت أثااء تادمي العروض والمافيذ. 5-1
ككت ايعمما  علن كلمات وفارات ومصعععععععععععععطلملات فاية ممعارف عليحا ابللغة اإل ليزية ويصععععععععععععععب   5-2

 فحمحا ابللغة العربية.
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 املقاول:متطلبات عامة يف  6
جيب أن يكون للمااول مكمب  ائم ابلرايض جمحز بوسعائل ايتصعايت األسعاسعية لسعرعة ايتصعال به   6-1

 عاد احلا ة مع بيان رقم اهلاتف والفاكس والربيد اإللكاوين.
مماثلة علن مسعععموى األنظمة   مشعععاريع   ثالثةأن يكون لدى املااول ورب  يف تافيذ وتشعععغيل علن األقل  6-2

 مع تادمي ارح مو ز هلا، واجلحات املسمفيد  وأرقام ايتصال ابملسؤولني عاحا.  وعد  املوظفني،
أن يكون لدى املااول فريق فين ممكامل مؤهل قا ر علن تادمي املساند  الفاية يف ممطلبات الكراسة،   6-3

 وممت اكمسبوا وربات  يد  يف المشغيل والصيانة.
املشععععععروع وعدم اإلفصععععععاح  أية معلومات أو بياانت   يلمزم املااول ابحملافظة علن سععععععرية العمل يف هذا 6-4

عت أنشعععطمه املعملفة وي حيق للمااول نشعععر أية صعععور لنعمال أو نسعععم ماحا وي يسعععم  ابسعععمعدام 
األعمال يف أي نوع مت أنواع الدعاية أو المسعويق أو اإلعالن محما كان بدون تنن وطا مسعبق مت 

 .      اجلمعية
وصععاحب العطاء حول تفسععري أو توضععي  أو عدم فحم ن  مت   اجلمعية يف حالة و و  اومالف بني 6-5

وتفسععععريها هو الذي يعمد به وجيب علن  اجلمعيةنصععععوه هذس الشععععروط واملواصععععفات فإن و حة نظر  
 اجلمعية.صاحب العطاء المافيذ وفااً لو حة نظر  

لمسععععععععععععععليم موقع العمععل لن املاععاول قبععل انمحععاء مععد  العاععد بفا  كععافيععة أن يعمععل الاتيبععات الالةمععة  ع 6-6
واألنظمة ال  تاع ضعععععمت هذس املاافسعععععة ا يرسعععععل تاععععععاراً وطياً بذلل تش ا ار  تااية املعلومات ال  

ماايعة أن حتعد  موععد املععاياعة والل معد   الحتعد  موععد املععاياعة احيعداً إل راء ايسععععععععععععععمالم. وعلن ا ار   
مااية مبعاياة وفمل  األنظمة التاوم ا ار   معاولة مت اتريم تاعععععععععععار املااول له بذلل وعاد المسععععععععععليم  

واسعععمالمحا ريتعععور املااول وحترير  يتعععر بذلل. وتنا كان ايسعععمالم قد مت بدون حيتعععور املااول ر م 
توطارس خبطاب مسعععععععععغل ي وب   ياب املااول يف احمليتعععععععععر وتنا ظحر مت املعاياة أن هاا  مالحظات  

سعمالم لننظمة واألعمال  ل املالحظة حلني تاام ااع مت ايسعمالم يوب  نلل يف احمليتعر ويؤ ل اي
 .ماايةا ار  الد ها  حتتافيذها أو تصالححا وفااً للمد  ال  
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 املشروعمعلومات عامة عن   7
األنظمة والمعليمات املعمول هبا يف اململكة لننظمة املعمول هبا يف اجلمعية، و  يتعععععععععع هذس املاافسعععععععععة  7-1

 العربية السعو ية.
حيق للغمعية جتزئة الاسععععية علن أكور مت ممادم وي حيق له أي اعااض كونلل باسععععية بع  الباو    7-2

 علن بع  الشركات(. 
 حيق للغمعية تلغاء أي باد مت باو  املشورع والاسية علن بعيتحا. 7-3
اململكة األنظمة والمعليمات املعمول هبا يف أنظمة اجلمعية و انا تعارض أي باد مت باو  الكراسععععععة مع   7-4

 .، فإنه ير  تش نظام اجلمعية واألنظمة والمعليمات املعمول هبا يف اململكةالعربية السعو ية
ملادم العطاء أن يطلب مت اجلمعية والل فا  املاافسععععععععععة وقبل أسععععععععععبوعني علن األقل مت اتريم  اية   7-5

أت اجلمعية أن هاا  املوعد احملد  لمادمي العطاءات أي تييتععععععععاح أو تفسععععععععري يمعلق ابملاافسععععععععة، وتنا ر 
ضعرور  لإلييتعاح أو المفسعري فسعوف يمم تعميم الر  علن  يع املمادمني، وسعمابل فات ايسعمفسعارات  

 املو حة تش اإل ار  عرب الربيد اإللكاوين احملد  يف الفصل األول.
 ي جيوة تادمي عرض مرا ف أو بديل اي انا نص  اروط املاافسة علن نلل. 7-6

 
 ى املقاول:التزامات عامة عل  8
 جيب أن يغطا العرض املادم مت املااول كافة املمطلبات، وسيمم رف  العروض ال  ي تلمزم بذلل. 8-1
 جيب علن املااول ايلمزام بباو   دول الكميات كما ها. 8-2
بل جيب توضعععي  األسععععار والمكاليف لكل باد   ي جيوة للمااول تيتعععمني أسععععار باد مت الباو  مع باد آور 8-3

 مت الباو  علن حدس.
والمعرف علن   اجلمعيةاإلطالع علن الوضعععع الراهت لمااية املعلومات يف   للمشعععروعيمعني علن املااول املمادم   8-4

 يع اجلوانععب الفايععة والرو  املموفر  والبايععة المملميععة للشععععععععععععععبكععات واأل حز  واخلوا م واألنظمععة والمطبياععات  
 املافذ  يف اجلمعية لمادمي العرض بشكل يمالئم معحا.

تسععععععععععععععليم اإل ار  كعععامعععل الواثئق والرو  والربام  واألنظمعععة   املشععععععععععععععروعيمعني علن املاعععاول املافعععذ يف  عععايعععة   8-5
 .املشروع، وتكون ملكا كامال للغمعيةوالمغحيزات وأ لة المشغيل وايسمعدام اخلاصة  

املطلوبة ابلكراسعععععععععة وفق أفيتعععععععععل   لنعمال  هوت راءات هسعععععععععياسعععععععععاتو وطة العمل، ضعععععععععع  تعدا  وو علن املااول   8-6
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 .املمارسات واملعايري الدولية املعممد 
علن الكا ر الفين تتباع الاواعد واألنظمة اخلاصعععة ابجلمعية وتعمرب مت مسعععؤوليمحم معرفة وتتباع هذس الاواعد  8-7

 والعمل مبو بحا.
بغرض تثبات كفاء  أ ائه، وي حتسب ضمت فا  العاد يف حال خييتع الكا ر لفا  جتربة مدهتا ثالثة أاحر  8-8

 عدم صالحيمه.
ي حيق للماعاول تغيري أحعد مت الكوا ر ال  مت توفريهعا تي بععد موافاعة اجلمعيعة، علن أن ي ياعل مسععععععععععععععموى   8-9

 البديل عت الكا ر املسمبدل، مع ايلمزام جبميع الشروط املذكور .
شععععععععععععععروع نال كفايت  يع العاملني ابملشععععععععععععععروع تش اجلمعية أو تش املااول  حيق للغمعية بعد تنمحاء مد  امل 8-10

 اجلديد.
ق لإل ار  انمعداب أي اععععععععععععععع  مت الكعا ر المعابع للماعاول مت املاطاعة ال  عني فيحعا تش أي مت ماعاطق حي 8-11

 اململكة، وتكون تكاليف اينمداب مت ضمت العاد وفق األنظمة املعمول هبا عاد املااول.
 ابإل ار  علن عمليات الصيانة والمشغيل علن رأء العمل.  العاملنيول تدريب علن املاا 8-12
المابعني له ابملشععععاركة الفاعلة مع  يع موظفا تااية املعلومات فيما تمطلبه حا ة   العاملنيعلن املااول تلزام  8-13

 العمل.
 اارير  ورية حتد ها اإل ار .علن املااول توثيق  يع اآلليات واألعمال واملحام ال  ياوم هبا بشكل واثئق وت 8-14
 علن املااول تلزام ماسوبيه ابألحكام الشرعية وجبميع األنظمة والمااليد والعا ات السائد  يف اململكة. 8-15
املااول هو املسععععععععععؤول عت ت اء كافة اإل راءات الاظامية واحلكومية ال  حتما حا الاوى البشععععععععععرية املؤماة مت  8-16

 سوم أو مصاريف.قبله وي تمململ اجلمعية  فع أي ر 
 ابملشعععععععروع املااول مسعععععععؤول مسعععععععؤولية كاملة عت تصعععععععالح أي ولل أو عطل يام  عت اتبعيه يف فيما يمعلق  8-17

و ريس، وللغمعية احلق يف حتديد فا  اإلصععالح واجلحة ال  يسععاد هلا محمة اإلصععالح  ون الر وع للمااول،  
 اخللل.  ويمململ املااول  يع المكاليف املالية املاتبة علن تصالح

 والل فا  العاد جلحات  ري اجلمعية.أورى  علن املااول تلزام اتبعيه بعدم الايام أي أعمال   8-18
علن املااول أن ياوم بزاير  ميدانية للغمعية للملصععععععععععععععول علن كافة البياانت واملعلومات اليتععععععععععععععرورية إلعدا   8-19

 العرض اخلاه به وهو املسؤول عاحا مسؤولية كاملة.
والل فا  املاافسعععععععععععععة قد يؤ ي تش تعور المافيذ، وأن   املشعععععععععععععروعاجلمعية أي عائق يف  علن املااول أن يبلغ  8-20
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 أيوذ يف اعمبارس كافة العوامل واملمغريات ال  ككت أن تؤثر يف تافيذ األعمال وتاامحا وصيانمحا.
ع اجلمعية  جيب علن املااول وضععع المصععورات الفاية ألسععلوب تشععغيل وصععيانة األنظمة وقواعد البياانت وموق 8-21

 مع األوذ بعني ايعمبار أساليب العمل املااحة، حيث تعمرب أحد وسائل املاارنة بني مادما العطاءات.
 
 املشروعواثئق  9

 علن املااول مرا عة وفمل  مسمادات املاافسة واملالحق ال  تصدرها اجلمعية والل فا  املاافسة،  
 ويشاط يف العرض املادم ما يلا   

 العرض الفين يف مظروف مستقل: 9-1
 ال  تغطا  يع املمطلبات توضع يف مظروف مسمال    ابملشروعكل الواثئق الفاية املمعلاة    
o  مطبوع علن الظرف بوضوح 

 "العرض الفين"   •
 اسم وعاوان املااول فات. •
 وموقع اجلمعيةمشروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت   •

o  الظرف ووثياعة العرض الفين جيعب أن حتمعل ومم وتوقيع املعدير الععام للماعاول أو مت ياوب
 عاه.

o  . جيب أن يرفق مع العرض الفين نسعة رقمية يف قره مدم 
o .جيب أن ي حيموي العرض الفين علن أية معلومات مالية 
o   جيب علن املااول تادمي العطاء ووترتيب األورا: حسععععععععععععب الاتيب يف كراسععععععععععععة الشععععععععععععروط

 واملواصفات.
 العرض املايل يف مظروف مستقل: 9-2

 ال  تغطا  يع املمطلبات توضع يف مظروف مسمال    ابملشروعكل الواثئق املالية املمعلاة  
o  مطبوع علن الظرف بوضوح 

 "العرض املايل"   •
 اسم وعاوان املااول فات. •
 وموقع اجلمعيةمشروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت   •
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o   الظرف ووثياعة العرض املعايل جيعب أن حتمعل ومم وتوقيع املعدير الععام للماعاول أو مت ياوب
 عاه.

o . جيب أن يرفق مع العرض املايل نسعة رقمية يف قره مدم 
o .يلزم املااول بمادمي عرض مايل مفصل بكل باد وقيممه مع الايمة اإل الية 

 
 مستندات املقاول: 9-3

 مطبوع عليه " توضع يف مظروف مسمال  ( 6-3-1
 مسمادات املااول  •
 اسم وعاوان املااول فات. •
 وموقع اجلمعيةمشروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت   •

 وتشمل ما يلا 
o .صور  مت السغل المغاري ساري املفعول 
o .صور  مت احا   اينمساب للغرفة المغارية سارية املفعول 
o   كراسة الشروط واملواصفات الفاية.أصل 
o .احا   المأمياات اي مماعية 
o .احا   نسبة السعو   مت وةار  العمل 
o . احا   سارية املفعول تفيد بمسديد الزكا 
o .احا   الرقم اليترييب 

 
 التغليف اخلارجي للعروض: 9-4

يوضع مظروف العرض املايل ومظروف العرض الفين ومظروف مسمادات املااول يف مظروف 
ويسلم    مغلق وخمموم ابلشمع األمحر معاون ابيسم واخلمم الر ا للمااول واحد كبري وار ا  

  إل ار  نااية املعلومات ابجلمعية 
o  مو ه تش 

 إدارة تقنية املعلومات.   –اخلريية لتحفيظ القرآن مبنطقة الرايض " مكنون" اجلمعية  
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o  مطبوع عليه 
 ".وموقع اجلمعية  مشروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت   "عرض: 

 مدة العرض: 9-5
 أن يكون العرض ساري املفعول ملد  تسعني يوماً مت الماريم احملد  لفم  املظاريف.
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 الفصل الثالث: 
 ومواصفاته ابملشروع التعريف  
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 :شروعاسم امل ( 1
 . "وموقع اجلمعية  مشروع تطوير وتشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت   "
 املشروع:وصف  ( 2

تشغيل وصيانة األنظمة وقواعد البياانت وموقع اجلمعية ابإلضافة تطوير و تسعن اجلمعية مت والل هذا املشروع تش  
 املو و   يف اجلمعية.   مات ايلكاونيةواخلد   تش المعامل مع بايمحا المملمية املممولة بعاواعد البياانت والمطبياات

 
 الوضع الراهن: ( 3

   يموفر لدى اجلمعية فيما يمعلق باطا: املشروع ما يلا
طلبات   –  اية اخلدمة  ..اخلطت واملواةانت    – الرواتب    –العاو     - الاظام املايل واي اري  املوظفني   •

 ايسمومار والعاار واملوار  املالية...   -األصول   –احلساابت    –الصرف  
-المملفيز  -ايومبارات    – الدورات املكوفة    – ت ار  املسا د واحللاات    –الاظام المعليما  ا ار  الطالب   •

 الااعات ايفااضية...-ملساباات ا
 بوابة تسغيل طالب وتسغيل حلاات ومعلمني  •
 بوابة اخلدمة الذاتية •
 بواب   •
 وين للغمعية املوقع ايلكا  •
 نظام المربعات  •
 انار  املعاهد واملراكز •
 بوابة الموظيف •
 Oracleقواعد بياانت أوراكل   •
 ( PostgreSQLقواعد بياانت بوسماريس ك •
 SQL Serverقواعد بياانت   •
 ( Odooأو و كاسمعدام نظام ت ار  األعمال    •
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 األساسية:  شروعمتطلبات امل ( 4
 تر ب اجلمعية مت املااول ما يلا 

  راسة الوضع احلايل للغمعية يف  يع  وانبه المااية، وتايمه، واخلروج ايلمايل  ( 4-1
تعا   رسعععععععععععم وحتديد احميا ات اجلمعية المااية مت األنظمة والمطبياات وقواعد  ( 4-1-1

 ومرحلمحا الزماية. البياانت،  
ويمم مت والل هعذس املبعا رات    اجلمعيعةمبعا رات قعابلعة للمافيعذ وتليب احميعا عات   ( 4-1-2

علن املدى للغمعية  ام   ومشعععععاريع لمملايق األهداف ايسعععععااتيغية  أتسعععععيس بر 
 الاصري واملدى البعيد.

، ووضعععععععععععع اخلطت المافيذية السعععععععععععاوية املشعععععععععععمملة علن العمل الماينتوحيد منانج   ( 4-1-3
األهداف املرحليعة واملشععععععععععععععاريع املطلوبة لمملايق برام  اخلطعة، واإلاععععععععععععععراف علن 

   اول اجلمعية للمشععاريع السععاوية  تعدا  الكراسععات الالةمة ضععمت منانج معممد 
 ابلماسيق مع األطراف نات العالقة يف اجلمعية.

 وضع وطة تافيذية لكل ساة تشمل ما يلا  ( 4-1-4
 حتديد األهداف الساوية طبااً للعطة اإلسااتيغية. (   أ

 حتديد املشاريع المطويرية املااحة لمملايق األهداف وتكاليفحا املموقعة.   (   ب
 اسب واملحام املطلوبة لمملايق األهداف.تطبيق اهليكل اإل اري املا (   ت
 اإلاراف واملمابعة لمطبيق اخلطة المافيذية. (   ث

 والمطبياات وقواعد البياانت، ويشمل ننظمة ل راسة وتوثيق الوضع احلايل  ( 4-1-5
، والوقوف علن املشععععععاكل واملعوقات والمطبيااتننظمة ل راسععععععة الوضععععععع احلايل  (   أ

مفا   الاصععععععععععععوى مت هذس األنظمة،  ال  توا ه اإل ارات وال  حتول  ون ايسعععععععععععع
ريعث يمم تاعدمي  راسععععععععععععععة مفصععععععععععععععلعة عت معدى كفعاء  كعل نظعام والمملسععععععععععععععياعات  

 املطلوب.
علن الدراسعععععععععععة املادمة    تادمي وطة عمل مفصعععععععععععلة ملراحل تطوير األنظمة بااءا (   ب

واملشععععععععععععععار اليحعا يف الباعد السععععععععععععععابق إل ار  تاايعة املعلومعات يعممعا هعا للبعدء هبعذا 
 المطوير.
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ابلواثئق   اجلمعيععةتوثيق األنظمععة جبميع طر: الموثيق املعروفععة، ريععث يمم تزويععد   (   ت
 المالية 
 Dataflow Diagram (DFD)وثياة تدفق البياانت    -
اجلعععععععداول - ععععالقعععععععات  خمعععطعععت   Entity Relationship  وثعععيعععاعععععععة 

Diagram (ERD) 
 Tableوصعف للغداول اخلاصعة ابلاظام ووصعف هليكلية كل  دول ك -

Descriptions  ،كأ عععاء اجلعععداول، احلاول، أوصعععععععععععععععععافحعععا، أنواعحعععا )
 ....اخل(

العععبعععيعععععععاانت   - قعععواععععععععد  ععععاعععععععاصععععععععععععععععر   Database Objectsوثعععيعععاعععععععة 
Description  تيتععععععععععععععم ك  ,Packages, Proceduresوال  

Functions) 
رض لشععااععات الاظام وتفصععيل األمور المااية املمعلاة هبذس الشععااععة مت ع -

ك اجلععععععععععععداول  بععععععععععععني  وعععععععععععععالقععععععععععععات   Applications ععععععععععععداول 
Documentation) 

وصععععف ملدوالت وخمر ات الماارير وتفصععععيل األمور المااية املمعلاة هبذس  -
اجلعععععععداول   بني  وعالقعععععععات  مت  عععععععداول   Reportالشعععععععععععععععععععععااعععععععععععععععععععععة 

Descriptions.)) 
 (User Manualاملسمعدم كوثياة  ليل   -

 
اععحر عمل، أ( أربعةملد   ك   ممعصعع ( وبري 1علن أن تافذ املمطلبات أعالس مت والل توفري كعد   

 علن أن تموفر فيه الشروط المالية 
 اي ا   المامة ابللغمني العربية واي ليزية كحتداث وقراء  وكمابة(. (   أ

يف المعطيت   ورب  ي تال عت مخس سععععععععععععععاوات بعد أور مؤهل حصععععععععععععععل عليه (   ب
 ايسااتيغا والمافيذي مع  حات حكومية و ري احلكومية.

يفيتععععععععععل اععععععععععحا   ما سععععععععععمري علن األقل مت  امعة معاف هبا عامليا يف جمال  (   ت
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 المعطيت ايسااتيغا والمافيذي.
 السعو ي.واألهلا  املعرفة المامة أنظمة قوانني الاطاع احلكوما  (   ث
 السعو ي.واألهلا احلكوما  اخلرب  و الادر  علن المعامل مع الاطاع (   ج
 .اجلمعيةا مياة املاابلة الشعصية يف  (   ح

املطلوبة ابملحام ( للايام 1عمال عد  كأنظمة و أحتليل وتصميم األنظمة والمطبياات تميتمت توفري  لل  ( 4-2
 علن أن تموفر فيحم الشروط المالية كأربعة وعشرون( احر عمل،   24ملد   

 اآليل كملد أ ىن.بكالوريوء يف علوم احلاسب  (أ
كلل املعرفة المامة واخلرب  الكافية وال  ي تال عت سععبع سععاوات يف جمال املحام املطلوبة   (ب

 .ماه كيف الاظم والمطبياات واخلدمات وا واهتا وبايمحا المملمية(
 لديه احا    صصية يف حتليل ايعمال واينظمة. (ت
ك (ث يف   وعرب   املعوظعفعني  لعععععععدى  يعكعون   Software Development Lifeأن 

Cycle وابلمملديد يف ماحغية )AGILE. 
 .ITILيفيتل مت لديه ورب  يف  ( ج

 املسمعدمة لدى اجلمعية. والمطبياات  نظمةاألتشغيل وصيانة تطوير و  ( 4-3
ك              توفري  والل  مت  ابملحام  2ونلل  للايام  ومربجمني،  مطوريت  أربعة ك  24املشروع    مد  طيلة  املطلوبة  ( 
     علن أن تموفر فيحم الشروط المالية،  احر عمل  ( وعشرون 

 بكالوريوء يف علوم احلاسب اآليل كملد أ ىن. -
سععاوات يف جمال  سععبع كلل املعرفة المامة واخلرب  الكافية وال  ي تال عت  -

ا  كيف الاظم والمطبياعععات واخلعععدمعععات وا واهتعععا وبايمحععع  املحعععام املطلوبعععة ماعععه
 المملمية(.

يف ت ار  قواععد بيعاانت املعممعد  لعدى   كلعل املعرفعة المعامعة واخلرب  الكعافيعة -
 اجلمعية. 

 صععععصععععية يف جمال المطوير وت ار  قواعد  أن يكون حاصععععل علن اععععحا     -
 البياانت

 Software Developmentأن يكون لدى املوظفني ورب  يف  ك -
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Life Cycle)   وابلمملديد يف ماحغيةAGILE. 
 . ITILمت لديه ورب  يف  يفيتل -

 
ابملحام  ( للايام  1صعععيانة وتشعععغيل قواعد البياانت وتوحيدها وتميتعععمت توفري مدير قواعد بياانت عد  ك ( 4-4

 علن أن تموفر فيه الشروط المالية ( عمل، احرياملطلوبة ملد   ك
 بكالوريوء يف علوم احلاسب اآليل كملد أ ىن. (أ

سععاوات يف  سععبع أن يكون لدى ت اري قواعد البياانت معرفة اتمة وورب  ي تال عت  (ب
 .املعممد  لدى اجلمعية المعامل مع قواعد بياانت ووا م قواعد بياانت

 .(MCSA SQL SERVERك أن يكون حاصال علن احا   (ت
 .ITILيفيتل مت لديه ورب  يف  (ث

 
  12وبايمحعا المملميعة للايعام ابملحعام املطلوبعة ملعد    عم وصععععععععععععععيعانعة قواععد البيعاانت املعممعد  لعدى اجلمعيعة   ( 4-5

 تشمل ما يلا    ساعة احراي
 4تصالح األوطاء واألعطال مت والل الفريق الفين اخلاه ابملااول، مبا ي يمغاوة ال  (   أ

 . مت ةمت واتريم تصعيدها  ساعات عمل 
 الصيانة الدورية والوقائية لاواعد البياانت وبايمحا المملمية .  (   ب
 . وبايمحا المملميةياات الفاية والاقية الالةمة لاسم قواعد بياانت ا راء المملس (   ت
 .بايمحا المملميةلاواعد البياانت و   لفره المملسني  الماييم املسممر (   ث
، علن أن تموفر فيحم الشروط بايمحا المملميةتعدا  الماارير الفاية حلالة قواعد البياانت و  (   ج

 المالية   
 . اآليل كملد أ ىنبكالوريوء يف علوم احلاسب    -
لديه احا    صصية يف جمال ت ار  قواعد البياانت املعممد  لدى  -

 اجلمعية.
املعرفة المامة واخلرب  الكافية وال  ي تال عت سبع ساوات يف جمال املحام  -

 . املطلوبة ماه
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 تطوير وتشغيل وصيانة موقع اجلمعية.      ( 4-6
 مت والل هذا املشروع جملموعة أهداف رئيسية علن املااول حتاياحا وها كالمايل   اجلمعيةتسعن  
 . للغمعيةحتايق تشغيل وأ اء مسمار وآمت وممطور للبوابة اإللكاونية   ( 4-6-1
 محاية وأمت البوابة اإللكاونية مت  يع ايوااقات.  ( 4-6-2
 . للغمعيةحفظ نسم احمياطية للبوابة اإللكاونية   ( 4-6-3
 . للغمعيةإللكاونية  ايسميتافة للبوابة ا ( 4-6-4
 وتفصيل املمطلبات الرئيسية كالمايل   ( 4-6-5

أويً  حتايق تشغيل وأ اء مسمار وآمت وممطور للبوابة اإللكاونية الداولية  (   أ
   واملحام املطلوبة يف هذا اجلانب كالمايل،  الر ا(  اجلمعيةواخلار ية كموقع  

ول تغطا  يع املمطلبات موضوع املشروع علن الطرف الواين تادمي حل -
وتشغيل وتطوير البوابة وفاا للمااييس واملعايري الدولية املمفق عليحا 

لمصميم وتطوير البواابت، ووفق الشروط واملمطلبات املذكور  يف هذس 
 الكراسة. 

الطرف الواين هو املسئول عت تاصيب البوابة علن ووا م ايسميتافة  -
 والل فا  العاد. 

الر ا( إلمكانية   اجلمعيةن الطرف الواين هتيئة البوابة اخلار ية كموقع  عل -
 العمل عليه عاد تطبيق احلكومة اإللكاونية.

الطرف الواين هو املسؤول عت هتيئة البوابة للعمل علن عد  لغات، عت  -
 طريق تر ة ممغريات  دو   ابللغة املسمحدفة. 

 اجلمعيةية الداولية واخلار ية كموقع  اثنياً  محاية وأمت البوابة اإللكاون   (   ب
 مت  يع ايوااقات   الر ا(
جيب علن الطرف الواين وضع اخلطت واحللول األماية املااسبة عاد  -

 تشغيل البوابة. 
جيب علن الطرف الواين توفري الربام  املساعد  علن اكمشاف  اولة  -

 ايواا: عاد بدء حصوهلا وكيفية صد هذس احملاويت. 
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 وضع اخلطت الكفيلة رفظ كامل احملموى واسا اعه .  -
اثلواً  حفظ نسم احمياطية للبوابة اإللكاونية الداولية واخلار ية كموقع    (   ت

 الر ا(    اجلمعية
مت مسؤولية املااول ايحمفاظ باسعة مت البياانت وملفات الربام   -

( احلديوة كاسعة احمياطية sourceوالشااات والماارير املصدرية ك  
 ر ياً.اجلمعية  يف   إل ار  تااية املعلوماتأسبوعية واحرية وتسلم  

   للغمعيةرابعاً  ايسميتافة للبوابة اإللكاونية   (   ث
فة مواصفات اخلوا م املطلوبة وعمليات جيب أن يميتمت عرض ايسميتا -

 احلفظ ايحمياطا الدورية. 
مت مسؤوليات املااول حتميل األنظمة والمطبياات علن ووا م  -

 ايسميتافة.
  وعلن املااول تافيذ املحام املشار تليحا أعالس علن أن يميتمت نلل ( 4-6-6

 تصميم وتطوير املوقع.  (   أ
 تشغيل وصيانة للموقع مد  املشروع كأربعة وعشرون( احر عمل.  (   ب
 أن يموفر يف العاملني ما ي يال عت املواصفات المالية   (   ت

 ب اآليل. الشحا   األكا كية  حيمل مؤهل  امعا يف احلاس    -
الشحا ات المعصصية  احا    صصية تحاافية يف تطوير أنظمة  -

واحا   وورب  يف  NETوتطبياات احلاسب اآليل علن بيئة .
 املسمعدمة يف تطوير املوقع. مطبياات  ال

 
 :املشروعحمددات   ( 5

جيب علن املااول تفريغ مديراً للمشروع مت ماسوبيه ممت له ورب  ساباة يف ت ار  مشاريع مماثلة، يكون  4-1
واملااول. ياوم مدير املشروع مبمابعة جلميع األعمال ضمت نطا: املشروع   اجلمعيةحلاة الوصل بني  

 حىت اكمماهلا. 
 . حا العمل وتوفريهاال  يمطلبواأل وات والربام    يع الرو   حتديد علن املااول جيب   4-2
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للغمني العربيعععة واي ليزيعععة كحتعععداث وقراء   اي عععا   المعععامعععة  العععذي يوفرهم املاعععاول  الكوا ر  جيعععب علن   4-3
 .وكمابة(

جيب أن خييتع العاملني يف هذا املشروع تش تاييم ت اري وفين مت قبل املااول كمسموى أول واجلمعية   4-4
 كمسموى اثين.

 .ترفا: صور مت  يع ما نكر مع السري الذاتية 4-5
لمطوير والمشعغيل والصعيانة. علن أن ياوم األاععاه الذيت وفرهم املااول بمافيذ  يع محام وطلبات ا 4-6

يموا دو يف مبىن اجلمعية مت يوم ايحد تش يوم اخلميس مت السععععععاعة السععععععابعة ونصععععععف صععععععباحا تش 
السععاعة الوالوة ونصععف عصععرا ابإلضععافة تش احليتععور وارج أوقات العمل عاد احلا ة أو الطوار  ال  

 حتد ها اإل ار .
مت والهلا يمم تافيذ المطبياات واخلدمات مموافاة مع اخلوا م   جيب أن تكون الربام  األسععععاسععععية ال  4-7

 والباية المملمية ملركز معلومات اجلمعية.
جيب علن العاملني أن ياوم ابلاسعععععععم ايحمياطا جلميع البياانت بشعععععععكل يوما وأسعععععععبوعا واعععععععحري  4-8

 ابسمعدام الاظام واأل وات املموفر  لدى اجلمعية.
  املشروع تش مااول آور بعد انمحاء فا  العاد تش  حة أورى.للغمعية احلق يف نال العاملني يف 4-9
 اسمعدامحا.  ةالاظم والمطبياات ال  يمم تطويرها أثااء فا  العاد ها ملل للغمعية وي جيو  4-10

 الغرامات: ( 6
 الفا  ال  يمغيب فيحا الفين عت العمل حتسب علن الاملو المايل  6-1

o   ار  يعمرب  يعاب يوم كعامعل،  الر ا العذي حتعد س اإلالمعأور سعععععععععععععععاعمني عت وقع  العدوام 
 وأكور مت نلل يعمرب  ياب يومني حيسم نلل مت العاد.

o .اخلروج مت  ري تنن اإل ار  يعمرب  ياب ملد  يومني 
o .الغياب  يمم احلسم مت العاد مد  ثالثة أايم لكل يوم  ياب 

 جلمعية ي حتسب ضمت فا  العاد.الفا  ال  مل يلب الفين فيحا احميا ات وممطلبات ومحام ا 6-2
حيق لإل ار  طلب اسعععمبدال أي اعععع  مت الكا ر المابع للمااول تنا رأت عدم صعععالحيمه للعمل، وعلن   6-3

 يوماً، وحتسب الفا  بعد انمحاء مد  الموفري فا   ياب.  15املااول توفري البديل والل 
الشعحرية للفين تواةي ما حصعل مت تاصعري وفق  عاد الماصعري أو المأوري يف اإل اء حيسعب  رامة مت المكلفة 6-4
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 تادير اإل ار  املعمصة يف اجلمعية. 
يف حالة عدم تاععععععغال أي وظيفة بعد  اية الشععععععحر الوالث مت بداية العاد وكذلل يف حالة  ياب اععععععا ل  6-5

لن ( ثالثة أاععحر فيملق إل ار  تااية املعلومات تاععغال الوظيفة ع3الوظيفة ألي سععبب آور ملد  تزيد عت ك
حسعععععععاب املااول مع حتمل املااول لكامل المكاليف املاتبة علن نلل وال  سعععععععمعمل أثر ر عا مت اتريم 

 .اغور الوظيفة
 

 :املشروعمدة  ( 7
 احر عمل  24

 
 تسديد املستحقات: ( 8

 .ابجلمعيةيمم تسديد املسمملاات رسب نظام املشاايت  
 

 جدول الكميات املطلوبة: ( 9
 ايلمزام بباو   دول الكميات كما ها.تابيه  جيب علن املااول  

 
 املبلغ كمابة  املبلغ رقما  املد   بيان الصاف  م
 راسة الوضع احلايل للغمعية يف  يع  وانبه المااية،    .1

 وتايمه
   أاحر 4

   احرا  24 حتليل وتصميم األنظمة والمطبياات  .2
 والمطبياعععات  نظمعععةاألتشععععععععععععععغيعععل وصععععععععععععععيعععانعععة وتطوير    .3

 اجلمعيةاملسمعدمة لدى 
   احرا    24

   أاحر 4 صيانة وتشغيل قواعد البياانت وتوحيدها  .4
    ساعة احراي  12  عم وصيانة قواعد بياانت اوراكل وبايمحا المملمية  .5
   احرا  24 تطوير وتشغيل وصيانة موقع اجلمعية  .6
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   اإل ايل 
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 معلومات االتصال للمقاولي : 1منوذج رقم 

  
 
 

 مالحظة: ال تقبل النماذج بدون توقيع أو ختم.. 

  

 
  اهلاتف الثابت   اسم املقاول 
  املدير  جوال  اسم املدير

  الفاكس    emailالربيد 
  املدينة   الدولة 
  املبن   الشارع 
  مكتب رقم  الدور 

  املندوب   جوال  مندوب املقاول 
 مرفقات النموذج 

 شهادات الشكر  شهادة اإلجناز صورة التعميد  صورة العرض  صورة الكراسة 
 ي  □ نعم □ ي  □ نعم □ ي  □ نعم □ ي  □ نعم □ ي  □ نعم □

 

 هـ 14/    /          التاريخ   اسم املدير

  ختم   توقيع 
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 : جدول املشاريع املماثلة 2منوذج رقم 

  

 مالحظة: ال تقبل النماذج بدون توقيع أو ختم.. 
  

 مشاريع مماثلة )تتم تعبئة منوذج واحد لكل مشروع(
  اجلهة  اسم املشروع 

  ممثل اجلهة جوال  ممثل اجلهة  إسم
  املنصب   بريد ممثل اجلهة 

  املدينة   الدولة 
  مدة املشروع   اتريخ املشروع

متطلبات املشروع 
 األساسية 

النسبة من املشروع  الوصف 
% 

 تنفيذ 

 ي  □ نعم □ =           %  
 ي  □ نعم □ =           %  
 ي  □ نعم □ =           %  
 ي  □ نعم □ %  =            

 
 مرفقات النموذج 

 شهادات الشكر  شهادة اإلجناز صورة التعميد  صورة العرض  صورة الكراسة 
 ال□ نعم □ ال□ نعم □ ال□ نعم □ ال□ نعم □ ال□ نعم □

 

 هـ 14/    /          التاريخ   اسم املدير

  ختم   توقيع 
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 معلومات فنيي املقاول : 3منوذج رقم 

 

 مالحظة: ال تقبل النماذج بدون توقيع أو ختم.. 
  

 معلومات املقاول )تتم تعبئة منوذج واحد لكل فين( 
  اجلنسية   اسم الفين

  اتريخ االنتهاء   رقم البطاقة/اإلقامة 
  اتريخ الكفالة   اسم الكفيل 
  التخصص املهين   املؤهل الدراسي 
  سنة االجتياز   1الشهادة التخصصية 

  سنة االجتياز   2التخصصية الشهادة 
  سنة االجتياز   3الشهادة التخصصية 

  الدور يف تنفيذ هذه املنافسة 
 

 مرفقات النموذج 

 شهادات الشكر  السرية الذاتية  الشهادات التخصصية  الشهادة الدراسة  صورة اإلقامة/البطاقة 

 ال□ نعم □ ال□ نعم □ ال□ نعم □ ال□ نعم □ ال□ نعم □

 هـ 14/    /          التاريخ   املديراسم 

  ختم   توقيع 
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 : عوائق تنفيذ املنافسة 4منوذج رقم 

 
 مالحظة: ال تقبل النماذج بدون توقيع أو ختم.. 

  

 قائمة العوائق )تتم تعبئة منوذج آخر عند احلاجة( 
 يؤثر على خمرجات املشروع وصف العائق  رقم
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  
 ال□ نعم □  

 هـ 14/    /          التاريخ   اسم املدير

  ختم   توقيع 
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 للمقاول ومنسوبيه  ITIL: شهادات 5منوذج رقم 

 

 تقبل النماذج بدون توقيع أو ختم مالحظة: ال 
 
 

 
 
 

 )تتم تعبئة منوذج آخر عند احلاجة(  ITILv3قائمة املوظفي احلاصلي على شهادات 
 الشهادة مرفقة  اجتاز االمتحان  اسم املوظف  رقم
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  
 ال□ نعم □ ال□ نعم □  

     ITILهل قامت شركتكم بتكليف شركة خارجية ملراجعة تطبيق منهجية 
 الشهادة مرفقة  مت التقييم 

 ال□ نعم □ ال□ نعم □

 هـ 14/    /          التاريخ   اسم املدير

  ختم   توقيع 
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 الـخـاتـمـة 

، وما حيقق األهداف من  املصــلحة العامةإن اجلمعية وهي تقدم هذه املنافســة لمل من عيع املتقدمي مراعاة   
إجناز مثل تلك الربامج، ويف الوقت نفســه تؤكد اجلمعية أن هذه الكراســة وما ورد فيها من شــروط ومواصــفات  
ــتبعاد املتقدم هلا، وتعترب احلد األد  لقبول العروض   وكميات ملزمة جلميع املتقدمي وخمالفتها تســـــــــتوجب اســـــــ

أيضــاع على بذل قصــاره اجلهد يف تذليل العقبات الا رمبا تعو     ، وســوف صرا اجلمعيةاملشــروعاملقدمة هلذا 
 .املشروعسري 

 وهللا املـــوفـــق 
 
 

 
 

 
 


