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 مقدمة  1
ذات شخصية اعتبارية مستقلة غري هادفة للربح. ورسالتها    واإلبداع " موهبة " هي مؤسسةمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة  

دعم بناء وتطوير بيئة وجمتمع اإلبداع مبفهومه الشامل يف اململكة، لكي يتمكن املوهوبون وبفئاهتم املختلفة من استغالل وتسخري  
 . مواهبهم خلدمة الوطن 

1.  الغرض من طلب العرض  1
وتصميم    يف موهبة   احلالية   ادارة وتطوير اجراءات العمل   عروض فنية ومواصفات حللول   احلصول على  إىلهتدف هذه الوثيقة  

لتحقيق أهداف التميز املؤسسي  ، وذلك  Mawhiba Business Process Managementجراءات جديدة  إ
لتعاقد مع جهة متخصصة يف هذا اجملال  ابلى ذلك ترغب املؤسسة وع ،الثالثة  اخلطة االسرتاتيجية  أهداف دعم يف موهبة و 

املقرتح، مع توضيح   احللولذلك فعلى املهتمني إدراج أكرب قدر من املعلومات حول  .لديها  دارة وتطوير اجراءات العملإ
 مالمح اسرتاتيجية التطبيق وأي متطلبات حيتاجها املوردون خالل هذه املرحلة. 

1.  اجلدول الزمين للمنافسة  2
 

 املوعد النهائي  اإلجراء 

 م14/06/2021 إرسال طلب وثيقة العروض 
جابة على  من أجل اإل  )عن بعد(  جتماع مع املختصني مبوهبة اإل

يضاحات الالزمة حول  املتقدمة وتقدمي اإلالشركات  ت استفسارا
 ومتطلباته واحتياجات موهبة  املشروع

 م20/06/2021

 م27/06/2021 آخر موعد لألسئلة واالستفسارات عن طريق الربيد اإللكرتوين  

 م30/06/2021 آخر موعد للرد على األسئلة واالستفسارات 

 م15/07/2021 آخر موعد لتقدمي العروض 

1.  شروط عامة  3
 يشرتط يف مقدم العطاء ما يلي: 

 . ذلك  ت ما يثبوتقدمي   احلايل موهبةأن يكون لديه اخلربة يف تنفيذ مشاريع مماثلة ملشروع   .1
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وعلى من يتسلمها أن حيافظ على سريتها وتكاملها وأن ال يستنسخها وال   ملوهبةمستندات املنافسة مملوكة  .2
 يستخدمها إال يف إعداد عرضه وال يستفيد منها أبي شكل آخر. 

فرتة املنافسة    خاللموهبة  املتقدم للمنافسة مسئول عن مراجعة وفحص مستندات املنافسة واملالحق اليت تصدرها   .3
 كتشفه خالل هذه الفرتة ويتحمل وحده تبعة أي خطأ أو إمهال يف ذلك. عن أي خطأ ي  يعلم املؤسسة وعليه أن  

خالل فرتة املنافسة )بناًء على اجلدول الزمين للمنافسة( احملدد لتقدمي    موهبة حيق للمتقدم للمنافسة أن يطلب من   .4
فسري فسوف أن هناك ضرورة لإليضاح أو الت موهبة العطاءات أي إيضاح أو تفسري يتعلق ابملنافسة، وإذا رأت 

يتم تعميم اإلجابة على مجيع املتقدمني، ولن يقبل أي استفسار ال يكون موجه من خالل الربيد اإللكرتوين احملدد  
 يف بياانت منسق وثيقة طلب العروض.  

أقل العطاءات سعراً ال يعين أنه األنسب وذلك ألمهية التقييم الفين لتحديد العطاء املطابق للشروط واملواصفات   .5
 ية املطلوبة. الفن 

 . موهبةتسري مجيع املعامالت املالية للمشروع وفقاً لإلجراءات املعتمدة واملعمول هبا من قبل  .6
على املتقدم للمنافسة معرفة كافة البياانت واملعلومات الضرورية إلعداد العطاء اخلاص به وعليه أيضاً أن يتحرى   .7

حال   يفموهبة ا مبقتضى العقد الذي سوف يربمه مع عن التبعات واملسؤوليات وااللتزامات اليت سوف يتحمله
 قبول عطائه وأن أيخذ يف اعتباره كافة العوامل واملتغريات اليت ميكن أن تؤثر يف تنفيذ األعمال.  

على مقدم العطاء أن يتأكد من دقة وصحة الكميات والبياانت الوصفية واملستندات الفنية األخرى املقدمة منه   .8
 املنافسة. خالل فرتة 

ال يرتتب على اخلطأ واإلمهال الذي يقع من مقدم العطاء يف احلصول على املعلومات الدقيقة اليت تؤثر يف إجناز   .9
األعمال موضوع هذه املنافسة أي أتثري يف التبعات واملسؤوليات وااللتزامات املتعلقة بتنفيذ وتسليم األعمال وفقاً  

 للعقد. 
 . موهبة العمل عن كثب مع مدير املشروع وممثلي بطريقة مهنية و شروع  تنفيذ امل .10
 . موهبةإىل فريق   وطريقة العمل نقل اخلربة  .11
 . موهبة   الضمان أبن كافة املشاكل املعلقة واليت ترتبط ابملشروع سيتم حلها وفق رضى .12
ت  يف حال عدم التزام املقاول ابلفرتة احملددة إلكمال مدة العمل أو تقاعس يف العمل سيتم تطبيق اخلصوما .13

 . وهبة واجلزاءات وفقاً لنظام املشرتايت والالئحة التنفيذية مل
ال جيوز للمقاول التنازل عن العقد كليا أو جزئيا أو التعاقد من الباطن على تنفيذ كل أو بعض مهامه إال ابملوافقة   .14

  مع ابلتضامن    والً ؤ املقاول التعاقدية، ويبقى مس  ابلتزامات، حبيث ال ختل هذه املوافقة  املؤسسة اخلطية املسبقة من  
 املتنازل إليه أو املتعاقد من الباطن عن تنفيذ العقد. 

 األسباب. دون إبداء   العرضلنفسها ابحلق يف رفض  املؤسسة حتتفظ  .15

mwahsh
Stamp



 

 الصيفية  
                                                                                 

 

                                                                                 

 

  5 رقم الصفحة
 

ادارة وتطوير اجراءات العمل ملشروع  وثيقة طلب عروض
Mawhiba Business Process Management 

 

 

 
 
 
 

 

 ادارة وتطوير اجراءات العملمشروع 

 

 تسلم خطة العمل والتقارير الدورية وفقاً ملنهجية ادارة املشاريع يف موهبة إلدارة املشروع.  .16

1.  شروط خاصة  4

1. 4.  : مقدم العطاءالعرض التقدميي من قبل  1
بتقدمي عرض تقدميي و/أو الرتتيب لعقد اجتماع هبدف توضيح أي جزء من   املتقدم للمنافسة موهبة مبطالبةقد تقوم 

 . موهبةالعرض الذي تقدم به و/أو توضيح كيفية تلبية متطلبات 

1. 4.  : االختبار والقبول  2
بصورة مرضية من الناحية    هاللتأكد من عمل  املشروعومراجعة نتائج املخرجات بفحص يف موهبه سوف يقوم املختصون  

التطبيقية مبا يف ذلك التأكد من كافة املواصفات الواردة يف الشروط الفنية يف هذه الوثيقة والعرض املقدم واملواصفات  
 القياسية احمللية والعاملية يف نفس اجملال. 

1. 4.  إدارة املشروع:  3
ض املقدم املنهجية/املعايري اليت يقرتحها إلدارة املشروع مبا يف ذلك اهليكل التنظيمي، أعضاء  يتعني أن يوضح العر  .1

 . الفريق املقرتح وتوصيف ألدوارهم ضمن املشروع 
 . مقسمة على مراحل   لتنفيذ املشروع  مفصلة  أن يقدم خطة زمنية  مقدم العطاءعلى  .2
 موهبة.  ورمسي ملمثل تقارير أداء املشروع جيب أن تسلم بشكل أسبوعي  .3
 عند االنتهاء من كل مرحلة من مراحل املشروع جيب تبليغ ممثل موهبة ابلربيد االلكرتوين.  .4
 ممثل موهبة.  وتعتمد من كل التقارير جيب أن تراجع  .5
متفرغ للعمل    والفريق،ال الرئيسية بني موهبة  تص للمشروع يكون مبثابة نقطة اال  جيب أن يتضمن الفريق املقرتح مديراً  .6

 املشروع.  طيلة مدة  على املشروع
يتعني أن تتوفر لدى مدير املشروع سلطات كافية الختاذ القرارات النهائية نيابة عن املقاول ضمن نطاق أحكام   .7

 العقد املربم ونطاق املشروع املتفق عليه مع موهبة. 
املقرتح مبا يف ذلك مدير املشروع التزاما اتما مبواصلة العمل ابملشروع طوال فرتة  جيب أن يلتزم كافة أعضاء الفريق  .8

 تنفيذه ما مل يتم االتفاق على ذلك خطيا مع موهبة. 
 جيب أن يقوم املقاول بتوفري متخصصني مؤهلني أتهيال عاليا، ولديهم خربات مثبتة يف جمال املشروع.    .9

 الذاتية خبصوص كافة أعضاء الفريق املقرتح، على أن توضح هذه السري الذاتية  يلتزم املقاول أمام موهبة بتوفري السري .10
التخصصات واخلربات املتوفرة لدى كل عضو من أعضاء الفريق، على أن تكون هذه التخصصات واخلربات ذات  
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يف طلب مقابلتهم قبل    وملوهبة احلق.  وطلب البديل يف رفض من تراه غري مناسب    وملوهبة احلقصلة بنطاق العمل.  
 تعميد املشروع. 

 اايم عمل من اتريخ االبالغ.  5املهلة املسموح هبا الستبدال األشخاص الغري مناسبني خالل فرتة املشروع  .11
على سبيل املثال: إدارة املشروع، يف األمور الفنية أو التقنّية(.  املشروع )يلتزم املقاول بتوضيح كيفية توزيع فريق  .12

أي تغيري على أعضاء فريق املشروع، وحتتفظ موهبة حبقها يف رفض أي من   موهبة خبصوصق مع وينبغي االتفا 
 املتخصصني أو طلب استبداله يف أي وقت خالل فرتة تطبيق املشروع فيما لو تبني أبنه ال يليب توقعات موهبة. 

 . يف موهبةمل على املتقدم االخذ بعني االعتبار توفري حلول قابلة للتوسعة مستقبال لبيئة الع .13
جيب على مجيع املتقدمني القيام بزايرة مجيع األطراف ذات العالقة ابملشروع هبدف الفهم الكامل لنطاق العمل   .14

ال تتحمل أي   موهبة علماً أبن  جها بشكل كامل ضمن هذه الوثيقة واليت قد يتعذر حصرها وإدرا موهبة وملتطلبات  
ل ابلشكل املطلوب نتيجة عدم قيامها جبمع املعلومات الكافية  مسؤولية انجتة عن عدم فهم الشركة لنطاق العم 

املنافسة ومعاينتها والتعرف على ظروف العمل  موقع والالزمة لتحقيق متطلبات هذه الوثيقة، وعلى املتقدم زايرة 
ابلشروط  وتفقد كافة أجهزة احلاسبات وملحقاهتا، والتعرف على طبيعة وحجم العمل املطلوب والتقيد مبا جاء 

حيق للشركات أو املؤسسات   واملواصفات، وليس لدى الشركة أي عذر مستقباًل ابالدعاء بعدم املعرفة، حبيث ال
 التقدم إال بعد إجراء املسح امليداين. 

1. 4.  : مقدم العطاءمؤهالت  4
 والتابعني له تلبية معايري التأهل التالية:  مقدم العطاءجيب على  

  ا ، وأن تتميز منتجاهت هذا اجملال  وهلا خربة واسعة يف  األداء يف جمال ادارة   ة متخصصلعطاء مقدم ا تكون شركة ان  .1
 مهارات رفيعة املستوى.  ا ابجلودة العالية، وتتوفر لديه ا وأساليب تقدمي اخلدمة لديه

نع من مزاولة أي أعمال  يف موهبة ومي ماما للعمل املناط هبمت متفرغ مقدم العطاءان يكون فريق العمل من قبل  .2
 نفسه إال مبوافقة خطيه من موهبة.   مبقدم العطاءأخرى خارجها حىت وان كانت خاصة 

 م. مكتب يف مدينة الرايض حىت يتمكن من تقدمي خدمات الدع العطاء مقدم شركة جيب أن يكون ل .3
  ابحلجم  ملوهبة   على األقل مرجعني حمليني يف هذا اجملال من مؤسسات مشاهبة ميقد ت مقدم العطاء شركة  على .4

 .نفسهسبق هلا وأن طبقت بنجاح املشروع 

1.  بيان السرية   5
عدم إرسال طلب العرض هذا  موهبة  سرية وتطلب اعتبارها مادة موهبة يتطلب هذا العرض ومجيع املواد املقدمة من  .1

 أي طرف اثلث للتقييم أو ألي غرض آخر دون موافقة موهبة اخلطية املسبقة. إىل  
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أايً كانت طبيعة البياانت واملعلومات    موهبةيلتزم املتقدم ابحملافظة على سرية البياانت واملعلومات اليت حصل عليها من   .2
وستعامل ابلتايل وفق اتفاقية   سواء كان حصول املتقدم على تلك املعلومات بطريق مباشر أو غري مباشر،، أو نوعها 
مبا يف ذلك هذه الوثيقة جيب أن ال تنشر أو    مبوهبةومقدمي العطاء. املعلومات اخلاصة    موهبة ( بني  NDAالسرية )

 تعطى ألي شخص خارج اجملموعة املسؤولة عن حمتوايته. 
قبل البدء يف تنفيذ   موهبة ية مع جيب على املتقدم يف حالة الرتسية عليه وفوزه ابملنافسة توقيع اتفاقية حفظ السر  .3

 املشروع. 
, وجيب محاية املعلومات يف مجيع  موهبةبدون إذن مسبق وخطي من  موهبةمينع نقل أي بياانت إىل خارج شبكة  .4

   أحواهلا ســـواء عند تبادهلا أو ختزينهـــا أو عند التخلـــص منها عند احلاجة )مثل عند هناية العقد(. 

1.  ع اإلطار الزمين للمشرو  6
على املورد أن يقوم بتقدمي أفضل جدول زمين ممكن لتنفيذ أعمال املشروع املوضحة يف وثيقة طلب العروض ويف أقل وقت  

حالة عدم   للدولة، ويفالرمسية  اإلجازاتبدون احتساب  من اثلث أسبوع من اتريخ التعميدالتنفيذ بدأ ي ممكن على أن
ابلفرتة احملددة إلكمال مدة العقد أو تقاعس يف العمل سيتم تطبيق اخلصومات واجلزاءات ابلكامل وفقاً    اجلهة املنفذة التزام  

 . ملوهبة لنظام املشرتايت والالئحة التنفيذية  

1. 6.  طريقة الدفع  1
لموهبة  يتم الدفع حسب اإلجناز لنطاق العمل وبنوده ومبا يتوافق مع اإلجراءات املالية ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله ل

واإلبداع، حيث أن نظام السداد والدفع لديها مستقل من حسابتها البنكية، علمًا أنه حيق ملقدم العطاء اقرتاح طريقة  
دفعات مالية وسيتم النظر يف قبوهلا اعتمادا على مرونة ومنطقية طريقة الدفع املقرتحة مع العلم أبنه يف حال طلب دفعة  

 ( من قيمة العقد يقدم ضمان بنكي مساٍو لقيمة الدفعة األوىل. %25أوىل مقدمة حبيث ال تتجاوز )

1. 6.  ضمان حسن األداء  2
%( عشرة ابملائة من كل دفعة مالية مستحقة للجهة املنفذة كضمان حسن األداء على أن  10سيتم حسم ما نسبته )

النهائي جلميع متطلبات   بدفع مجيع مبالغ احلسم عند انتهاء مدة تنفيذ أعمال املشروع وإهناء االستالم موهبةتقوم 
 املشروع. 

1.  املستندات والواثئق األخرى حقوق امللكية الفكرية وملكية اثنيًا:  7
أن مجيع املعلومات والبياانت والرسومات والواثئق والتقارير والدراسات وأوراق الربانمج والربامج ومصادرها  .1

وغريها اليت قامت اجلهة املنفذة إبعدادها ألجل تنفيذ اخلدمات واألعمال حمل العقد، تعد ملكاً خالصاً 
 حيق للجهة املنفذة استخدامها إال فيما له عالقة بتنفيذ اخلدمات للمؤسسة مبا يف ذلك حقوق النشر، وال
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حمل العقد كما أن مجيع املعلومات والبياانت والرسومات والواثئق اخلاصة ابملؤسسة واليت قد تكون حبوزة 
اجلهة املنفذة أو يكون مطلعًا عليها تظل ملكًا خالصًا للمؤسسة وال حيق للجهة املنفذة استخدامها إال 

 فيما له عالقة بتنفيذ اخلدمات حمل العقد.

املنفذة استخدام أي من الواثئق أو التقارير أو الدراسات واملعلومات والبياانت والرسومات للجهة  ال جيوز   .2
وأوراق الربانمج والتصاميم والربامج واألساليب وغريها اليت مت احلصول عليها بسبب تنفيذ هذا العقد أو 

فذة أو موظفوها أو العاملون معها من الباطن إبعدادها ألجل تنفيذ اخلدمات واألعمال اليت قامت اجلهة املن
 حمل العقد أو أي جزء منه ألغراض الدعاية ولو بعد انتهاء العقد بغري موافقة املؤسسة اخلطية.

 املنافسة والعطاءات  2

 مقدم العطاء  2.1
يل األسعار اخلاصة بدعمه وخدماته، واليت تفي  ينبغي أن حيتوي عرض مقدم العطاء على املعلومات الفنية وتفاص .1

 املوضحة يف هذا املستند. موهبة أو تتخطى متطلبات ومواصفات 
، وضمان صيانة  ابسرتاتيجية تنفيذ واضحة  ملوهبةينبغي على مقدم العطاء أن يقرتح حاًل متكاماًل وحمدداً جيداً  .2

 . النظام وتقدمي الدعم الفين خالل فرتة استخدامه 
 . هلا حيتوي العرض أيضاً على نبذة عن شركة مقدم العطاء ومعلومات عن نطاق املقدرةجيب أن  .3
 وليتسىن تعجيل عملية التقييم التام لكافة العروض فإنه يلزم قبول الشروط والنصوص العامة.  .4
و/أو   إن الفشل يف االتفاق أو التقيد أبي من هذه الشروط والنصوص و/أو عدم إتباع املوجز اإللزامي املطلوب .5

 عدم تقدمي املعلومات الضرورية سوف يؤدي إىل إبعاد عرض مقدم العطاء من التقييم. 

2.  يشرتط يف العطاء  2
النظام التقين   واإلبداع، مشروع أن يكون داخل ظرف مغلق ومعنون ابسم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة  .1

 . إلدارة االداء االسرتاتيجية 
املتقدم للعطاء االلتزام أبن يظل   وكذلك على أن يكون ساري املفعول ملدة تسعني يومًا من اتريخ فتح املظاريف  .2

الضمان والعرض دون الرجوع لصاحب الصالحية ملدة أخرى   وهبة متديديومًا مع حق م  90العرض ساراًي ملدة 
 مماثلة. 

 أن تكون مجيع مستنداته خمتومة خبتم مقدم العطاء.   .3
 أن يكون العرض املايل مستقل عن العرض الفين.  .4
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2.  العرض إعداد  3

2. 3.  جيب أن يشتمل املظروف على التايل:  1
    )كمستند مستقل( موقع وخمتوم.  (USBو  )أ وقرص مدمج العرض املايل من أصل ونسخة   .1

   مستقل( موقع وخمتوم.  )كمستند ( USB)أو     وقرص مدمج العرض الفين من أصل ونسخة   .2

 صورة من السجل التجاري ساري املفعول خمتوم خبتم املنشأة  .3

 صورة من شهادة االنتساب للغرفة التجارية سارية املفعول خمتوم خبتم املنشأة.  .4

 شهادة زكاة ودخل خمتوم خبتم املنشأة.  .5

 ع من موقع الوزارة )إلكرتونياً( على الورق الرمسي للمنشأة + ختم + تصديق من الغرفة التجارية. شهادة )السعودة( تطب .6

 شهادة االشرتاك ابلتأمينات االجتماعية خمتوم خبتم املنشأة.  .7

 شهادة تسجيل ضريبة القيمة املضافة خمتومة خبتم املنشأة .  .8

يف هذه املنافسة وأي استثناء أو تعديل سينتج عنه استبعاد عرضه من  على املقاول أن يلتزم جبميع املواصفات والشروط املطلوبة 
 املنافسة. 

2. 3.  آلية العرض  2

 جيب على املقاول االلتزام هبيكل العرض املوضح أدانه: 
a.  خطاب العرض 
b.  قائمة الواثئق وقائمة املرافق 
c.  نبذة عن الشركة 
d. مؤهالت الشركة واملراجع 
e.  نطاق املشروع 
f.  املشروع تسليمات وخمرجات 
g.  احلل واملواصفات 
h.  فرضيات املشروع والتبعيات 

i.  خطة املشروع 
j.  فريق املشروع 

k.  منهجية التنفيذ 
l.  واثئق املشروع 

m.  خطة نقل املعرفة 
n.  املالحق وأي واثئق إضافية 
o.   جداول األسعار والكميات )العرض املايل( جدول

 . تفصيلي 

2.  عمليات طلب العرض  4

2. 4.  االستفسارات:  1
  واإلبداع ورجاله للموهبة ؤسسة امللك عبدالعزيز مل طلب العرض أن يرسلها خبطاب رمسي على املتقدم أبية أسئلة حول 

ربيد  على ال Mawhiba Business Process Managementادارة وتطوير اجراءات العمل مشروع 
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تقدمي كافة األسئلة واالستفسارات حول احملتوايت اإلدارية  جيب    purchasing@mawhiba.org.sa  إلكرتوين: 
والفنية لطلب العرض عن طريق الربيد اإللكرتوين وإرساهلا إىل العنوان املبنّي أعاله بناًء على اجلدول الزمين للمنافسة،  

اابت فردية ألي متقدم  إبعداد اإلجابة جلميع األسئلة عن طريق الربيد اإللكرتوين، ولن تعطى أية إجوهبة  وسوف تقوم م
 حمدد قبل استالم كافة األسئلة. 

خبصوص طلب العرض هذا ما مل يكن   موهبةمن  آخرين ال جيوز ملقدم العطاء االتصال أو التحدث مع أي موظفني
 . موهبةاملوظف مفوضاً من قبل  

2.  تسليم العروض   5
 إىل:   2021/ 15/07جيب تقدمي كافة العروض إىل املوقع التايل يف أو قبل اتريخ 

 مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و اإلبداع 
 اململكة العربية السعودية   –الصادر والوارد الرايض   - إدارة الشئون اإلدارية 

 اسم الشركة:
 منصب الشخص املسئول: اسم الشخص املسئول:

 رقم اجلوال: رقم اهلاتف:
 عنوان الشركة: الربيد اإللكرتوين:

2.  التعاقد عمليات  6

2. 6.  تقييم العروض  1
 واألوزان التالية: واملايل بناًء على املعايري  الفين  وسيتم التقييم يتم تقييم العروض بناًء على العرض الفين والعرض املايل 
 الـــوزن املعـــيـــار

تنفيذ احللول املقدمة يف مشاريع مشاهبة حمليا   املتقدمة يفخربة الشركة   04%  
وضوح واستيفاء العرض ومالئمته للخصائص الفنية املطلوبة للحلول املقدمة ومدى القيمة املضافة  

 اليت تتضمنه وخطة وآلية التنفيذ 
25%  

 %25 تقييم فريق العمل املقرتح لتنفيذ املشروع
 %10 استيفاء العرض ملتطلبات التدريب ونقل املعرفة  

2. 6.  العروض املقبولة  2
ابلعرض املقدم   مقدم العطاءالتزام فإن  واإلبداع، يف حالة قبول العرض من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

 . ومقدم العطاءموهبة وقد يستخدم كلياً أو جزئياً يف العقد الذي سوف يتم توقيعه بني   له سوف تعترب ملزمة  منه 

mailto:purchasing@mawhiba.org.sa
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2. 6.  ترسيه العقد  3
ترسيه العملية كاملة أو جمزئة على أكثر من منافس وفقًا ملا تراه حيقق مصلحة العمل ومبا يتفق مع نظام   ملوهبةحيق 

 . ملوهبة املشرتايت والالئحة التنفيذية 

 نطاق العمل 3

 مقدمة  3.1
وتصميم  يف موهبة  احلالية  حلول الدارة وتطوير اجراءات العمل    لتقدمي وثيقة هو دعوة الشركات املؤهلة  ال   هذه  ان الغرض من 

ومراقبة االلتزام هبا من قبل االدارات يف   Mawhiba Business Process Managementاجراءات جديدة 
اخلطة االسرتاتيجية الثالثة  تحقيق اهداف التميز املؤسسي لديها ويدعم تنفيذ ل احتياجات موهبة ذلك يدعم  حبيثموهبة 
املقرتح، مع توضيح مالمح  احلل لذلك فعلى املهتمني إدراج أكرب قدر من املعلومات حول  . Mawhiba 3ملوهبة 

 اسرتاتيجية التطبيق وآلية التنفيذ خالل هذه املرحلة. 

3.  وصف املشروع   2
ضمها ىف  تبسيطها، و ملشروع إىل دراسة وحتليل اجراءات العمل يف موهبة لغرض حصرها، وتوثيقها، وتصميمها، و يهدف ا

، ووضع  ، ومصفوفة الصالحيات لكل اجراءProcess Mapمع تصميم خمططات تفصيلية لكل إجراء  أدلة اجرائية
لدى ادارات موهبة هبذه االجراءات وتطبيقها على ارض الواقع،   Complianceوااللتزام  نظام ملتابعة مدى املطابقة

مما يضمن تقدمي خدمات عالية اجلودة من حيث االستجابة ملتطلبات عمالء موهبة وتعزيز شفافية اإلجراءات وآلية اختاذ  
هيل  وتدريب وأت دارية، ف املستوايت االلواالعتماد عليها على خمت االجراءات ادارة نشر ثقافة والعمل على القرارات فيها، 
وتقدمي اقرتاحات حللول تقنية لعرض هذه االجراءات   .املعارف واملهارات واالدوات الالزمة لذلك  المتالك  منسويب موهبة

ألمتتة    يف املستقبلواعداد متطلبات تفصيلية للحلول التقنية املمكن تطبيقها لدى موهبة    ،وااتحتها جلميع منسويب املؤسسة 
ودة والتميز  جل أتهيل موهبة للحصول على أهم الشهادات واجلوائز العاملية اخلاصة ابوأخريًا  . ت وادارهتا هذه االجراءا

جائزة امللك  االيزو، وجائزة امللك عبد العزيز للجودة،  – املؤسسي، ومنها على سبيل املثال ال احلصر: نظام ادارة اجلودة 
 ...اخل. EFQMومنوذج التميز األورويب  خالد لتميز املنظمات غري الرحبية،  

3.  اخلدمات الرئيسية للمشروع   3
للمؤسسة من خالل   وتشخيص الوضع الراهن  ، رة وتطوير اجراءات العمل فيهامن ادا حتليل احتياج املؤسسة وأهدافها  .1

للتعرف على طبيعة األنشطـة واألعمال اليت تقوم  االطالع على اهليكل التنظيمي للمؤسسة والبياانت الوظيفية لكل ادارة  
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مع  ، حبيث تتوافق مجيع هذه اجلهود هذه املهام وتقصي سري  ،وكذلك املهام املشرتكة بني االدارات  أبدائها كل ادارة 
 ( وربطها بسالسل القيمة يف اهليكل اإلجرائي. Mawhiba 3ملوهبة ) الثالثة أهداف اخلطة االسرتاتيجية

ا يضمن: حتقيق اهلدف من التوثيق، وحتقيق  بناء اتفاقية داخلية متّثل منهًجا موحًدا جلميع عمليات التوثيق والنمذجة، مب .2
 اتساق أدلة اإلجراءات )القالب، لغة النمذجة، أنواع املعلومات، ُعمق التفصيل، إخل...(.  

حصر وتوثيق وتطوير ومراجعة األدلة اإلجرائية املوثقة وغري املوثقة وإعادة صياغتها بطريقة مهنية وتطوير مناذج خاصة   .3
 رسات الدولية واملعايري املعتمدة. بكل دليل وفق أفضل املما

 جيب أن يشمل توثيق إجراءات العمل اخلطوات التالية:  .4
 التعرف على نقاط القوة والضعف يف اإلجراء.  أ

 توثيق الوقت الزمين لتنفيذ اإلجراء.  ب
 حتديد فرص حتسني اإلجراء.  ج
 . ( (Process Mappingتقدمي خرائط اجرائية لكل إجراء  د
 . من مجيع املعنيني  اإلجراءاملصادقة على  ه 

 التأكد من عدم تعارض األدلة أو تكراراها بني االدارات.  .5
حتليل األسباب    استطاعت هذه اجلهات ف  كيأفضل املمارسات من جهات عاملية تقدم خدمات مشاهبة ملوهبة. و حتديد   .6

 . ا لديها، واقرتاح حلول هل االجراءات اجلذرية ملشاكل 
 وتبسيط اإلجراءات قبل توثيق كل دليل. اقرتاح طرق تسهيل  .7
تطبيق إجراءات العمل احملسنة ووضع هذه اإلجراءات قيد التنفيذ مع مراعاة تطبيقات ادارة التغيري خالل عملية التنفيذ   .8

، ووضع منهجية واضحة ملراقبة االجراءات  حمكمةو وما يرتبط هبا من تطوير خطة للتحول تكون متماسكة ومنسقة 
 . ستمر عليها والتحسني امل

لدى ادارات موهبة هبذه االجراءات وتطبيقها على ارض    Complianceوضع نظام ملتابعة مدى املطابقة وااللتزام   .9
الواقع، وصياغة مؤشرات األداء الالزمة ملساعدة االدارة العامة لالسرتاتيجية والتميز املؤسسي ملتابعة مدى املطابقة  

 وبشكل دوري.  Complianceوااللتزام 
 اجراءات العمل. اجلودة و للحصول على اهم اجلوائز والشهادات يف جمال التميز املؤسسي و موهبة أتهيل  .10
تقدمي اقرتاحات حللول تقنية حلفظ وأرشفة وعرض وحتديث هذه االجراءات عرب بوابة املؤسسة الداخلية وااتحتها جلميع   .11

 منسويب املؤسسة 
 ن تطبيقها لدى موهبة الحقاً ألمتتة هذه االجراءات وادارهتا. اعداد متطلبات تفصيلية للحلول التقنية املمك .12
 :  مثلتقدمي التدريب املتخصص يف اجملال،  يف جماالت ادارة اإلجراءات، و  التدريب ونقل املعرفة للمستخدمني  .13

 التدريب على مهارات توثيق اإلجراءات.  أ
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 على ادارة االجراءات. املتخصص التدريب  ب
 حتسني اإلجراءات. منهجيات التدريب على  ج

3.  خمرجات املشروع ومعايري القبول     4

 الرقم  الوصف معايري القبول  املسئولية 

 الواثئق كاملة يف موعدها احملددتسليم  - الشركة املنفذة
 لواثئق لعتماد االدارة املستفيدة يف موهبة  ا -

تقرير يوضح الراهن للمؤسسة ومستوى  
 1 النضج يف ااالجراءات املتوفرة

 تسليم الواثئق كاملة يف موعدها احملدد - الشركة املنفذة
 2 االجراءات والعمليات الرئيسية ملوهبة  اعتماد االدارة املستفيدة يف موهبة للواثئق  -

 تسليم الواثئق كاملة يف موعدها احملدد - الشركة املنفذة
 اعتماد االدارة املستفيدة يف موهبة للواثئق  -

لكافة اجراءات وعمليات    اجرائية أدلة
 3 حسب أفضل املعايري العاملية  موهبة

 الشركة املنفذة

التحقق من أن احلل املقدم هو حسب أفضل   -
 املمارسات العاملية يف نفس اجملال 

 تسليم الواثئق كاملة يف موعدها احملدد -
 اعتماد االدارة املستفيدة يف موهبة للواثئق  -

وضع نظام ملتابعة مدى املطابقة وااللتزام  
Compliance   لدى ادارات موهبة

إبجراءات العمل وتطبيقها على ارض 
الواقع، وصياغة مؤشرات األداء الالزمة  

ملساعدة االدارة العامة لالسرتاتيجية والتميز  
املؤسسي ملتابعة مدى املطابقة وااللتزام  

Compliance  وبشكل دوري 

4 

 تسليم الواثئق كاملة يف موعدها احملدد - فذةالشركة املن 
 اعتماد االدارة املستفيدة يف موهبة للواثئق  -

متطلبات التأهيل ألهم اجلوائز والشهادات  
العاملية يف جمال اجلودة والتميز املؤسسي 

 واالجراءات 
5 

 تسليم الواثئق كاملة يف موعدها احملدد - الشركة املنفذة
 االدارة املستفيدة يف موهبة للواثئق اعتماد  -

وثيقة متطلبات تفصيلية للحلول التقنية  
املمكن تطبيقها لدى موهبة ألمتتة اجراءات  

 العمل وادارهتا. 
6 
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3.  املعرفة: خدمات التدريب ونقل  5
.  موهبة جيب على فريق العمل من قبل املقاول نقل املعرفة عن طريق توفري التدريب الكامل لضمان تنمية موارد فريق   .1

دون أي مساعدة خارجية بعد املرحلة االنتقالية مع تسليم مجيع األدلة والواثئق   ه ولكي يستطيع التعامل مع مسؤوليات
 الالزمة. 

 فة ستشمل ما يلي حبد أدىن: على مدى فرتة العقد مرحلة نقل املعر   .2
a)  نسويب موهبة مل املهارات الالزمة التدريب على.   
b)  ملوظفي ادارة االسرتاتيجية والتميز املؤسسيخطة نقل املعرفة وتسليم العمل ابلكامل  . 

 يلي: على املقاول توفري شرح موجز للدورات التدريبية واليت سوف تتضمن على سبيل املثال ال احلصر ما  .3
a)  أسم الدورة 
b) اهلدف من الدورة 
c)  حمتوى الدورة 
d) املهارات واملعارف املكتسبة من الدورة 

3.  جدول األسعار والكميات  6
وابلتكلفة اإلفرادية واإلمجالية جلميع األعمال الواردة يف نطاق  ينبغي على مقدم العرض تقدمي جدول تفصيلي ابلكميات 

 ا من تكاليف أخرى. العمل التفصيلي وما يرتتب عليه

3.  منهجية العمل   7
جيب على مقدم العرض تقدمي منهجية عمل مفصلة توضح مدى فهمه ألهداف املشروع ونطاق العمل وحجم وطبيعة  

املتعلقة ابملشروع وأمهيتها وشرح للطرق الفنية واألساليب اليت سوف يتبعها للقيام ابألعمال واملهام  املتطلبات وتوضيح اجلوانب  
املطلوبة ويتم ذلك على ضوء دراسته لوثيقة طلب العروض ومجع البياانت الالزمة من خالل الزايرات امليدانية واالستفسارات  

 . وحتليل كافة املعطيات

3.  خربات مقدم العرض   8
تضمن العرض املقدم مجيع البياانت الكافية خلربات مقدم العطاء وقدرته على تنفيذ هذا املشروع وذلك من خالل  جيب أن ي 

أمساء املشاريع السابقة ووصف خمتصر لكل مشروع    ذلك:وصف األعمال املنفذة من قبل مقدم العطاء يف هذا اجملال ويشمل  

 تقارير تنفيذ التدريب الالزم حسب املتطلبات   - الشركة املنفذة
 7 التدريب ونقل املعرفة  اعتماد االدارة املستفيدة  -
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لزمنية، كما جيب إرفاق شهادة إجناز املشاريع السابقة وأمساء ميكن الرجوع  ابإلضافة إىل اجلهة صاحبة املشروع وقيمته ومدته ا 
 السابقة. إليهم فيما خيتص ابلتأكد من البياانت املرفقة على أن يكونوا من ذوي االختصاص يف اجلهات صاحبة املشاريع 

 

                                                ( Appendix l)   1  ملحق  4

4.  موهبة نبذة عن   1

4. 1.  : الركائز واألهداف االسرتاتيجية 3موهبة  1
 

 
 

4.  منهجية موهبة إلدارة املشاريع  2
. كما  بشكل دوريعلى مجع بياانت مشاريع اإلدارات ومراجعتها  االدارة العامة لالسرتاتيجية والتميز املؤسسي عمل ت
بذلك    دوريرفع تقرير تو  املرتبطة هبا  واملبادراتاألهداف  و  مشروع  28وعددها  تابع تنفيذ املشاريع االسرتاتيجية ت

 لإلدارة العليا. 
داء لالدارات )حتتوي على مؤشرات اسرتاتيجية وتشغيلية مرتبطة أبهداف  األ  اتمؤشر جمموعة كبرية من  كما يتم متابعة 

ومعادالت   وأوزاهنا إعداد بطاقة هوية لكل مؤشر منها وحتديد طرق ربطها و  . ومت تعريف هذه املؤشراتاملؤسسة( 
من خالل النظام التقين   واملشاريع ؤشرات املاىل عكس ارتباط هذه االسرتاتيجية والتميز املؤسسي وتسعى إدارة   حساهبا.

 .  الثالثة لتنفيذ أهداف املؤسسة االسرتاتيجية للخطة اخلمسية 
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4.  اهليكل التنظيمي ملوهبة  3
  ع الواثئق اليت حيتاجها لضمان جناح املشروع بعد التعاقد ومبجرد سيتم تزويد املقاول ابهليكل التنظيمي ملوهبة وجبمي

 . NDAالتوقيع على وثيقة عدم االفصاح  
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