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  مقدمة1
ذات شخصية اعتبارية مستقلة غي هادفة للربح.   مؤسسةمؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع " موهبة " هي 

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

 الغرض من طلب العرض 1.1

حلصول على عروض من شركات مؤهلة وذو خربة يف تنفيذ مشاريع  اهبة واالبداع  ترغب مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للمو 
استضافة موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات املرتبطة به )كامل النظام(  مشاهبة من خالل وثيقة طلب تقدمي العروض لتنفيذ 

ت املؤسسة احلالية  (. حيث يتطلب عمل تقييم وحتليل شامل الحتياجا Cloudلدى مزود خدمات حوسبة سحابية )
واملستقبلية والبنية التحتية والتقنيات املستخدمة ودراسة حجم االستخدام والطلب املتزايد على املوقع االلكرتوين ملوهبة  
واخلدمات االلكرتونية، وحتليل البدائل واختيار االنسب ملوهبة وتزويد املؤسسة بتقرير كامل يشمل احتياجات املؤسسة احلالية  

لية واحلل املقرتح واملتطلبات الضرورية لالستضافة والتشغيل والتوصية أبفضل املمارسات ومن مث عمل التصميم الالزم  واملستقب 
لتوفي نظام سحايب متطور وآمن ومرن يستوعب تزايد الطلب الكبي على موقع موهبة واخلدمات االلكرتونية، وكذلك التوصية  

ام بتنفيذ االستضافة لدى مزود اخلدمة السحابية وأعمال التشغيل والدعم والتدريب  يف اختيار مزود اخلدمات السحابية والقي
 ونقل املعرفة. 

 اجلدول الزمين للمنافسة  1.2
 

 املوعد النهائي  اإلجراء 
 م12/08/2021 إرسال طلب وثيقة العروض 

 ت استفساراجتماع مع املختصني مبوهبة من أجل االجابة على اإل
 الشركات املتقدمة وتقدمي االيضاحات الالزمة حول املشروع

 ومتطلباته واحتياجات موهبة 

 م22/08/2021
 مساء    3 –  1من الساعة 

 رابط االجتماع 
دراسة و فحص اخلدمات االلكرتونية للتطبيقات والبنية التحتية  

(As-Is Assessment ) قبل تقدمي العرض الفين واملال 

 م  2021-08-23من 
 م  07-10-2021اىل  

 م 2021-09-23آخر موعد لألسئلة واالستفسارات عن طريق الربيد اإللكرتوين  
 م09/30/2021 آخر موعد للرد على األسئلة واالستفسارات 

 آخر موعد لتقدمي العروض 
 م14/10/2021

 مساء    1الساعة 
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 شروط عامة 1.3
 يشرتط يف مقدم العطاء ما يلي: 

  هلذا املشروع. أن يكون لديه اخلربة يف تنفيذ مشاريع مماثلة .1
كما حيق    وعددهم ابملواصفات املبينة الحقا  يف هذا العطاء شروع توفي السي الذاتية لفريق العمل الالزم لتنفيذ امل.2

للمؤسسة تعيني من تراه مناسبا  من ذوي اخلربة والكفاءة وضمه لفريق عمل املشروع. 
افسة مملوكة ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع وعلى من يتسلمها أن حيافظ على سريتها  مستندات املن.3

 وتكاملها وأن ال يستنسخها وال يستخدمها إال يف إعداد عرضه وال يستفيد منها أبي شكل آخر. 
يت تصدرها موهبة وكذلك  املتقدم للمنافسة مسئول عن مراجعة وفحص مستندات املنافسة واملالحق وغيمها و ال .4

االطالع ودراسة املتطلبات حاليا  واملراد توفي حلول بديله هلا وكذلك تقييم البنية التحتية احلالية ملوهبة وتقدمي تقرير  
حول أي احتياجات او متطلبات للبنية التحتية للحلول املقرتحة ليتم توريدها من جانب موهبة خالل فرتة املنافسة  

 موهبة عن أي خطأ خالل هذه الفرتة ويتحمل وحده تبعة أي خطأ أو إمهال يف ذلك. وعليه أن يعلم 
حيق للمتقدم للمنافسة أن يطلب من مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع خالل فرتة املنافسة )بناء  على  .5

أي إيضاح أو تفسي يتعلق ابملنافسة، وإذا رأت املؤسسة أن هناك   ت اجلدول الزمين للمنافسة( احملدد لتقدمي العطاءا
مجيع املتقدمني، ولن يقبل أي استفسار ال يكون موجه   ى ضرورة لإليضاح أو التفسي فسوف يتم تعميم اإلجابة عل

من خالل الربيد اإللكرتوين احملدد يف بياانت منسق وثيقة طلب العروض.  
الفين لتحديد العطاء املطابق للشروط واملواصفات الفنية    مأنه األنسب وذلك ألمهية التقييسعرا  ال يعين    ت أقل العطاءا.6

املطلوبة. 
تسري مجيع املعامالت املالية للمشروع وفقا  لإلجراءات املعتمدة واملعمول هبا من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله  .7

للموهبة واإلبداع . 
لبياانت واملعلومات الضرورية إلعداد العطاء اخلاص به وعليه أيضا  أن يتحرى عن  على املتقدم للمنافسة معرفة كافة ا.8

التبعات واملسؤوليات وااللتزامات اليت سوف يتحملها مبقتضى العقد الذي سوف يربمه مع مؤسسة امللك عبدالعزيز  
تغيات اليت ميكن أن تؤثر يف  ورجاله للموهبة و اإلبداع يف حال قبول عطائه وأن أيخذ يف اعتباره كافة العوامل وامل

تنفيذ األعمال.  
على مقدم العطاء أن يتأكد من دقة وصحة الكميات والبياانت الوصفية واملستندات الفنية األخرى املقدمة منه  .9

خالل فرتة املنافسة. 
ثر يف إجناز  ال يرتتب على اخلطأ واإلمهال الذي يقع من مقدم العطاء يف احلصول على املعلومات الدقيقة اليت تؤ .10

األعمال موضوع هذه املنافسة أي أتثي يف التبعات واملسؤوليات وااللتزامات املتعلقة بتنفيذ وتسليم األعمال وفقا   
للعقد. 

 محاية سرية معلومات ومستندات مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع. .11
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وع وممثلي مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله  للموهبة و  بطريقة مهنية والعمل عن كثب مع مدير املشر شروع تنفيذ امل.12
اإلبداع. 

نقل اخلربة و طريقة العمل إىل فريق مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع. .13
الضمان أبن كافة املشاكل املعلقة واليت ترتبط ابملشروع سيتم حلها وفق رضى مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة  .14

. واإلبداع
يف حال عدم التزام املقاول ابلفرتة احملددة إلكمال مدة العمل أو تقاعس يف العمل سيتم تطبيق اخلصومات واجلزاءات  .15

وفقا  لنظام املشرتايت والالئحة التنفيذية ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجالة للموهبة واإلبداع. 
من الباطن على تنفيذ كل أو بعض مهامه إال ابملوافقة  ال جيوز للمقاول التنازل عن العقد كليا أو جزئيا أو التعاقد .16

  مع ابلتضامن  وال  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  العرض لنفسها ابحلق يف رفض  املؤسسةحتتفظ .17
على اي اتفاق مع   امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  على املقاول اطالع مدير املشروع من مؤسسة .18

. او مزود خدمة احلوسبة السحابية الشركة االم
على أي اتفاق او عقد مع الشركة   امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع من مؤسسة تزويد مدير املشروع .19

االم )مزود خدمة احلوسبة السحابية( وتزويده مبعلومات التواصل مع الشركة االم، على أن تربم العقود و  
االتفاقيات اخلاصة خبدمة احلوسبة السحابية بني املؤسسة والشركة االم. 

صية وسرية البياانت واملعلومات واالنظمة وقواعد البياانت ورمز املصدر والتصاميم  جيب احملافظة على اخلصو .20
وخالفه من قبل اجلهة املنفذة وكذلك مزود خدمة احلوسبة السحابية وال جيوز افشاء او مشاركة اي معلومات 

دم افشاء السرية   مرتبطة هبذا املشروع سواءا اثناء او بعد االنتهاء من املشروع، ويتطلب توقيع اتفاقية ع
(Non-disclosure agreement)   .بني املؤسسة واجلهة املنفذة والشركة مزودة خدمة احلوسبة السحابية

ال جيوز للجهة املنفذة استخدام اي واثئق او تقارير او تصاميم او بياانت او انظمة او رمز مصدر وغيها  
قامت اجلهة مزودة اخلدمة احلوسبة السحابية إبعدادها   اليت مت احلصول عليها بسبب تنفيذ هذا املشروع او اليت 

الجل تنفيذ اخلدمات واالعمال حمل هذا املشروع او اي جزء منه ولو بعد انتهاء املشروع. 
ضمان احللول املقدمة ومجيع ما يتعلق ابملشروع وااللتزام يف حال وجود مالحظات أو مشاكل فنية خالل .21

 أي تكلفة اضافية.  فرتة الضمان يتطلب إصالحها بدون
، كما جيب أن  إذا لزم األمر  يتطلب من مقدم العرض توفي الكوادر البشرية الالزمة لتنفيذ املشروع مبقر موهبة.22

ساعات عمل يف اليوم خالل أايم العمل الرمسية ملدة مخسة أايم أسبوعيا . 8يلتزم مقدم العرض بعدد 

مشروع 



    cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةملشروع استضافة موقع موهبة اإلعروض الوثيقة طلب 
                                                                                 

 

     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  7 رقم الصفحة

ملة وال تشمل على أي عيوب تنشأ عن التصميم والتنفيذ جيب أن يضمن مقدم العرض أن احللول املقرتحة كا.23
أو أي إجراء أو إغفال من مقدم العرض. 

 (.لكامل النظام )من اتريخ بدء التشغيل الفعلي يبدأ عام ميالدي واحدجيب أن يظل الضمان ساراي  لفرتة .24
.قد تطلب املؤسسة تشغيل العمليات مبوارد مالئمة مع املهارات املطلوبة.25
ان تكون احللول املقرتحة من اجلهة املنفذة ذات امكانيات عالية وجيب أن تستوعب أي متطلبات أو  جيب .26

متع مبرونة لتنفيذ متطلبات موهبة احلالية واملستقبلية. تتغييات من جانب موهبة وت
مع موهبة.  يتطلب من اجلهة املنفذة التوصية أبفضل املمارسات واحللول اينما تكون قابلة للتنفيذ ابلتنسيق .27
اجلهة املنفذة إتباع أفضل املمارسات يف تنفيذ وإدارة املشروع ومنهجية التطوير خالل مرحلة التنفيذ جيب على  .28

للحلول  ومزود خدمة احلوسبة السحابية والتشغيل والضمان. كما يتطلب إتباع توصيات الشركة املصنعة
املقرتحة عند التنفيذ.

ألنظمة واحللول املنفذة بشكل كامل ال تشمل على أي عيوب تنشأ عن  جيب أن تضمن اجلهة املنفذة أن ا.29
التصميم أو التنفيذ أو التصنيع أو أي إجراء أو إغفال مزود اخلدمات. وجيب أن يظل الضمان ساراي  لفرتة  

من اتريخ بدء التشغيل الفعلي. عام ميالدي واحد

   بيان السرية1.4
مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع اعتبارها مادة سرية وتطلب  يتطلب هذا العرض ومجيع املواد املقدمة من 

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع عدم إرسال طلب العرض هذا إىل أي طرف اثلث للتقييم أو ألي غرض  
. دون موافقة موهبة اخلطية املسبقة آخر 

 اإلطار الزمين للمشروع 1.5
تقدمي أفضل جدول زمين ممكن لتنفيذ أعمال املشروع املوضحة يف وثيقة طلب العروض ويف أقل وقت  على املورد أن يقوم ب 

وجيب تقدميها يف جدول زمين مفصل يظهر فيه الوصف واملدة   . من اتريخ التعميدالتنفيذ بعد اسبوعني بدأ ي  ممكن على أن 
ابلفرتة   اجلهة املنفذةحالة عدم التزام  ويف الزمنية ابألعمال اخلاصة مبقدم العرض واألعمال اليت سيقوم هبا منسويب موهبة.

لنظام املشرتايت والالئحة   احملددة إلكمال مدة العقد أو تقاعس يف العمل سيتم تطبيق اخلصومات واجلزاءات ابلكامل وفقا  
 . ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداعالتنفيذية 

 طريقة الدفع 1.6
يتم الدفع حسب اإلجناز لنطاق العمل وبنوده ومبا يتوافق مع اإلجراءات املالية ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة  

من حسابتها البنكية، علما  أنه حيق ملقدم العطاء اقرتاح طريقة دفعات  واإلبداع، حيث أن نظام السداد والدفع لديها مستقل  

استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  8 رقم الصفحة

يف حال طلب دفعة أوىل مقدمة  مالية وسيتم النظر يف قبوهلا اعتمادا على مرونة ومنطقية طريقة الدفع املقرتحة مع العلم أبنه 
 . %( من قيمة العقد يقدم ضمان بنكي مساٍو لقيمة الدفعة األوىل 25حبيث ال تتجاوز ) 

    ضمان حسن األداء    1.6.1
%( عشرة ابملائة من كل دفعة مالية مستحقة للجهة املنفذة كضمان حسن األداء على أن تقوم  10نسبته )  سيتم حسم ما 

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بدفع مجيع مبالغ احلسم عند إنتهاء مدة تنفيذ أعمال املشروع وإهناء االستالم  
 النهائي جلميع متطلبات املشروع.  

 التغيي إدارة  1.7
....( من خالل منهجية  - اجلودة –اخلطة الزمنية  – ضبط وعمل إدارة التغيي على أحد عناصر املشروع )اطار العمل 

. وذلك من خالل رفع طلب تغيي وتقييمه وإجراء حتليل كامل  PMIووفقا  ل  وإجراء إدارة التغيي املتعارف عليها 
التكلفة( مث رفع تقرير ابحللول والبدائل   -اجلودة  –اخلطة الزمنية  –ل للتغيي واثره على نواحي املشروع )اطار العم

 املقرتحة لالستجابة للتغيي وأخذ املوافقة على اإلجراءات املقرتحة ومن مث الشروع ابلتنفيذ. 
ذلك خطة    تتبع التغييات، والتغييات على األنظمة، والتغييات يف السياسات، وتطبيق التحديثات والتغييات، وما إىل

وضع مهمة قائمة، وحتديد املسؤوليات، والتنسيق مع مجيع األطراف املتضررة، وإنشاء واحلفاظ على    -إلجراء التغييات  
التواصل بني األطراف لتحديد وختفيف املخاطر، وإدارة اجلدول الزمين، وتنفيذ التغيي، وضمان وإدارة اختبارات التغيي  

 املنفذ. 

 املنافسة والعطاءات2

 قدم العطاء م2.1
املعلومات الفنية وتفاصيل األسعار اخلاصة بدعمه وخدماته، واليت تفي أو   ى ينبغي أن حيتوي عرض مقدم العطاء عل.1

 تتخطى متطلبات ومواصفات مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع املوضحة يف هذا املستند. 
دا  جيدا  ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  يقرتح حال  متكامال  وحمد ن ينبغي على مقدم العطاء أ.2

إبسرتاتيجية تنفيذ واضحة، حبيث تكون مرنة وقابلة للتوسع ومواكبة النمو احلال واملستقبلي ملوهبة. 
كما يضمن عرضه تفاصيل تصوراته وخططه حنو كيفية الوفاء    والفنية، البحثية يف عرضه إمكانياته  مقدم العرضح يوض   .3

 توفي الباحثني وأماكن التطبيق، وأدوات التطبيق. جبميع متطلبات املشروع من  
 عن نطاق املقدرة.  تجيب أن حيتوي العرض أيضا  على نبذة عن شركة مقدم العطاء ومعلوما .4
 يلزم قبول الشروط والنصوص العامة. ليتسىن تعجيل عملية التقييم التام لكافة العروض فإنه .5
إن الفشل يف االتفاق أو التقيد أبي من هذه الشروط والنصوص و/أو عدم إتباع املوجز اإللزامي املطلوب و/أو عدم  .6

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

استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  9 رقم الصفحة

 يشرتط يف العطاء 2.2
مشروع استضافة موقع  سم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع، أن يكون داخل ظرف مغلق ومعنون إب.1

.لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإل  cloud 
أن يكون ساري املفعول ملدة تسعني يوما  من اتريخ فتح املظاريف وكذلك على املتقدم للعطاء االلتزام أبن يظل العرض  .2

يوما  مع حق مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة و اإلبداع متديد الضمان والعرض دون الرجوع   90ساراي  ملدة 
 لصاحب الصالحية ملدة أخرى مماثلة. 

يع مستنداته خمتومة خبتم مقدم العطاء. أن تكون مج.3
جيب أن تقدم العروض الفنية وصفا  مبسطا  ومباشرا  وموجزا  لقدرة مقدم العرض على تلبية متطلبات املشروع كما هو  .4

حمدد يف نطاق العمل، وجيب أن يكون على دراية أبن مجيع معلومات التسويق غي الضرورية يف عطاء طلب تقدمي  
بعني االعتبار وقد تؤثر على تقييم عرضه.    العروض لن تؤخذ

أن يكون العرض املال مستقل عن العرض الفين ويقرتح أن يكون ابلبنود التالية: .5
توفي اكرب قدر من التفاصيل للتكلفة املالية على اخلدمات حىت لو كانت جبدول منفصل واليت تساعد على  •

 مستقبال   االستخدام التكلفة يف حال زادت أعداد املستخدمني أو  احتساب

 التكلفة  البيان  رقم

1 
 تصميم حل متكامل وشامل ومرن خلدمة احلوسبة السحابية للمؤسسة لتغطية احتياجات املؤسسة احلالية واملستقبلية 

 ,Monitoring , Devops :مثل كعناصر    )جيب توضيح مجيع االجزاء يف احلل بشكل مفصل 
firewall  …,   املالية لكل عنصر على حدا وتكون القيمة االمجالية يف هذا البندوالقيمة( 

 

كامل موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات االلكرتونية املرتبطة به لدى مزود تنفيذ وبناء واستضافة واختبار وتشغيل   2
 خدمة احلوسبة السحابية  

 

  االشرتاكات والرتاخيص خلدمة احلوسبة السحابية )مزود اخلدمة(  3
  التدريب ونقل املعرفة  4
       التشغيل والصيانة ملدة عام ميالدي واحد تبدأ من اتريخ اإلطالق الفعلي لكامل النظام  5

 
 
 
 
 

 خلدمات احلوسبة السحابية مقدم احللول 2.3
على املعلومات الفنية وتفاصيل األسعار اخلاصة   ،ينبغي أن حيتوي عرض مقدم احللول ابإلضافة إىل النبذة التعريفية للشركة 

بدعمه وخدماته، واليت تفي أو تتخطى متطلبات ومواصفات مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع املوضحة يف  
حبيث تكون   وابسرتاتيجية تنفيذ واضحة، ، هذه الوثيقة. كما ينبغي على مقدم العطاء أن يقرتح حال  متكامال  وحمددا  ملوهبة

مرنة وقابلة للتوسع ومواكبه للنمو احلال واملستقبلي ملوهبة . وجيب على الشركة املقدمة للحل توضيح مجيع اجلوانب التقنية  
قواعد البياانت املستخدمة ومواصفات فنية للحل املقدم  و   لكامل النظام   من اجهزة وبرجميات ورخص وكميات وسعات مطلوبة 

اىل امساء املنتجات املستخدمة وعدم اغفال أي جزئية. وتعترب اللغة العربية هي   ابإلضافة ، ة االستيعابيةوالسع والبنية التحتية 

استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  10 رقم الصفحة

ما عدا املخرجات اليت تتطلب أن تكون ابللغة االجنليزية ويكون ذلك ابلتنسيق    خمرجاتهاللغة االساسية يف تنفيذ املشروع ومجيع  
 مع املختصني مبوهبة. 

 املالحق 2.4
ب تقدمي العروض )مرفق مع طلب تقدمي العروض هذا( على حمتوى اسرتشادي خيص احلد األدىن لبعض  يشمل ملحق طل

   واليت تتطلب حتقيقها والرد عليها من قبل مقدم العرض  املواصفات واملتطلبات الوظيفية ألعمال املشروع. 

 إعداد املظاريف 2.5
 

جيب أن يشتمل املظروف على التال: 
قرص مدمج )كمستند مستقل( موقع وخمتوم. و   ونسخةالعرض املال من أصل  .1
وان يشمل العرض الفين اجلداول اخلاصة    ونسخة وقرص مدمج )كمستند مستقل( موقع وخمتوم العرض الفين من أصل  .2

ومؤهالت  ( قدرات 8اجلزء رقم ) >-تعليمات كتابة العرض الفين>-املالحق -اباللتزامات واحللول املوجودة يف: 
 : مقدم العرض

 جدول االلتزام ابملواصفات الوظيفية وغي الوظيفية.   -ز
 جدول نتائج دراسة وتقييم الوضع الراهن واحللول املقرتحة ومعلومات املتنافس  -ح
. خمتوم خبتم املنشأة صورة من السجل التجاري ساري املفعول .3
. خمتوم خبتم املنشأة املفعول صورة من شهادة االنتساب للغرفة التجارية سارية .4
. خمتوم خبتم املنشأة شهادة زكاة ودخل .5
)السعودة( تطبع من موقع الوزارة )إلكرتونيا ( على الورق الرمسي للمنشأة + ختم + تصديق من الغرفة التجارية. شهادة  .6
. خمتوم خبتم املنشأة   شهادة االشرتاك ابلتأمينات االجتماعية.7
ملضافة خمتومة خبتم املنشأة . شهادة تسجيل ضريبة القيمة ا.8

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

 عمليات طلب العرض   2.6
 االستفسارات: 

 : اإللكرتوينابلربيد على املتقدم أبية أسئلة حول طلب العرض أن يرسلها  
 مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله  للموهبة و اإلبداع  

الرايض _ اململكة  cloudلكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةاستضافة موقع موهبة اإلمشروع  
 العربية السعودية  

 purchasing@mawhiba.org.sa بريد إلكرتوين:
استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  11 رقم الصفحة

فسارات حول احملتوايت اإلدارية والفنية لطلب العرض وإرساهلا إىل العنوان املبني  أعاله بناء   جيب تقدمي كافة األسئلة واالست
  جلميع األسئلة  اإلجابةعلى اجلدول الزمين للمنافسة، وسوف تقوم مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع إبعداد 

 ألي متقدم حمدد قبل استالم كافة األسئلة.  ، ولن تعطى أية إجاابت فردية عن طريق الربيد اإللكرتوين
ال جيوز ملقدم العطاء االتصال أو التحدث مع أي موظفني من مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع اآلخرين  

 خبصوص طلب العرض هذا ما مل يكن املوظف مفوضا  من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.  

 تسليم العروض  2.7
 إىل:  م 2021/ 10/ 14جيب تقدمي كافة العروض إىل املوقع التال يف أو قبل اتريخ  

 مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 
 اململكة العربية السعودية   –الرايض   والواردالصادر  - الشئون اإلدارية إدارة 

 وجيب أن يشمل العرض على البياانت التالية:
 

الشركة:اسم 
اسم الشخص املسئول:

منصب الشخص املسئول:
رقم اهلاتف:

:اجلوالرقم 
الربيد اإللكرتوين:

 عنوان الشركة:

 عمليات التعاقد 2.8

 تقييم العروض 2.6.1
 التالية:  بناء  على املعايي و األوزان التقييم الفين  وسيتموالعرض املال   الفينعلى العرض  يتم تقييم العروض بناء  

 الـــوزن املعـــيـــار
 15% خربة الشركة املتقدمة وفريق العمل يف تنفيذ احللول املقدمة يف مشاريع مشاهبة سابقة  

احللول املقرتحة ووضوح واستيفاء العرض ومالئمته للمتطلبات وللخصائص الفنية املطلوبة  
 %15 للحلول املقدمة 

 %15 إدارة املشروع ودورة حياة املشروع وإدارة التغييات منهجيات وأساليب العمل يف 
قدرة خدمة احلوسبة السحابية املقرتحة الستيعاب أعداد كبية من املستخدمني املتزامنني  

 %15 والقابلية املرنة للتوسع حسب احلاجة 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  12 رقم الصفحة

ة  املنافع والقيمة ملوهبة مقابل تكلفة االستخدام الفعلي ملوارد خدمة احلوسبة السحابي 
 %10 )التحكم ابلتكلفة( 

 %10 استيفاء العرض ملتطلبات التدريب ونقل املعرفة والصيانة والتشغيل 
As-Is Assessment   دراسة و فحص اخلدمات االلكرتونية للتطبيقات و البنية

 %20  التحتية  

 العروض املقبولة 2.6.2
طلب العرض   يف حالة قبول العرض من قبل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ، فإن إجابة مقدم العطاء إىل 

بني مؤسسة امللك   توقيعه يستخدم كليا  أو جزئيا  يف العقد الذي سوف يتم  د سوف تعترب ملزمة على مقدمي العروض وق
 العطاء.  عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع و مقدم 

 

 ترسيه العقد 2.6.3
حيق ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع ترسيه العملية كاملة أو جمزئة على أكثر من منافس وفقا  ملا تراه حيقق  

 ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع.  ة التنفيذي ة مصلحة العمل ومبا يتفق مع نظام املشرتايت والالئح
 

 متطلبات املشروع3
 

 حملة عن الوضع احلايل  3.1
  لرفع مستوى  يف االستثمار يف تقنية املعلومات وتطوير البنية التحتية واخلدمات االلكرتونية  حرصت موهبة منذ بداايهتا  

سة مركز بياانت وبنية حتتية الستضافة وتشغيل وإدارة  وتقدمي افضل اخلدمات للمستفيدين، متتلك املؤس كفاءة االداء
موقع موهبة االلكرتوين ومجيع االنظمة واخلدمات االلكرتونية، وهذا املركز يلب احتياجات املؤسسة اىل وقت قريب و  

قبل شرحية  نظرا اىل تزايد الطلب الكبي مؤخرا لالستفادة من خدمات موهبة االلكرتونية وزايرة املوقع االلكرتوين من 
كبية جدا من املستفيدين داخل و خارج اململكة و حيث ان اسرتاتيجية املؤسسة تتضمن التوسع يف تقدمي خدماهتا  

مجيع اعماهلا وتقدمي اخلدمات   ةحمليا  واقليميا  ودوليا  كما أن إدارة املؤسسة اطلقت مؤخرا  مبادرة التحول الرقمي ال متم 
الكرتونيا  ، ومن هنا ظهرت احلاجة ملواكبة متطلبات هذا التوسع من خالل توفي حلول سحابية مالئمة الستيعاب هذا  

التوسع واالستثمار يف اخلدمات السحابية الستضافة موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات املرتبطة به. 
 

الرتاخيص جلميع التطبيقات التقنية وكذلك عقود الصيانة السنوية للمعدات التابعة  التعاقد مع جهة متخصصة لتجديد 
 وتطوير االنظمة.    لتقنية املعلومات

 

 

مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  13 رقم الصفحة

 تعريف املشكلة واإلحتياج 3.2
االلكرتونية املقدمة اىل املستفيدين واستهداف اعداد ضخمة من الطلبة   من خالل التوسع الكبي يف اخلدمات

واملستفيدين، حيث ان البنية التحتية احلالية للمؤسسة مل تعد تستوعب الطلب الكبي وال تلب احتياجات املؤسسة  
حية ممكنة، وتشمل  واملستفيدين و حيث ان اسرتاتيجية املؤسسة تتضمن التوسع بشكل كبي لتقدمي خدماهتا ألكرب شر 

االسرتاتيجية تنفيذ محالت اعالنية ضخمة والرتويج والتسويق خلدمات موهبة يف منصات التواصل االجتماعي ومنصة  
مدرسيت واالعالانت يف الصحف ويف اللوحات االعالنية يف الطرق وغي ذلك، من هنا ظهرت احلاجة املاسة الستثمار  

ذلك الستضافة املوقع االلكرتوين ومجيع اخلدمات االلكرتونية املرتبطة به وذلك  املؤسسة يف حلول اخلدمات السحابية و 
 لتلبية الطلب العال واملتزايد على اخلدمات االلكرتونية وايضا للمسامهة يف جناح اسرتاتيجية املؤسسة وحتقيق أهدافها. 

يف منصة مدرسيت وذلك  الوطين لإلبداع العلمياألوملبياد  أحد االمثلة اليت متت مؤخرا  هو قيام املؤسسة إبعالن مسابقة   
ماليني من الطلبة واملعلمني و عند االعالن يف منصة مدرسيت وصل ملوقع املؤسسة يف دقائق معدودة    7الستهداف قرابة  

( وسبب ذلك بطئ شديد وتوقف مؤقت للموقع واخلدمات  Concurrent usersاعداد هائلة يف نفس الوقت )
 االلكرتونية.  

اجة املؤسسة ال تقتصر فقط يف استضافة املوقع لدى احد مزودي خدمات احلوسبة السحابية املوثوقني بل تشمل  ان ح
احلاجة أبن احللول السحابية املقرتحة جيب ان تستوعب وصول اعداد كبية يف نفس الوقت، وايضا  جيب ان يستوعب  

ملثال ال احلصر املوقع االلكرتوين وقواعد البياانت وخدمة  احلل املقرتح ويغطي كامل نظام موهبة االلكرتوين على سبيل ا
الدفع االلكرتوين والربيد االلكرتوين للموقع ونقاط التكامل مع اجلهات اخلارجية مثل شركة العلم وبرانمج يسر وقياس  

ع احناء النظام  وارسال االشعارات وغيهم حسب املتطلبات املذكورة يف هذه الوثيقة وذلك لضمان كفاءة االداء يف مجي 
بال اسثناء. كما جتب االشارة اىل أن اعداد الوصول اىل موقع موهبة واخلدمات االلكرتونية متفاوتة خالل السنة ، حيث  
ان املعلومات التارخيية واالحصائية للزوار والزايرات لدينا توضح وجود فرتات زمنية يكون فيها الوصول قليل وبعض  

ال جدا، وهلذا يوجد حاجة لالستفادة من التوسع التلقائي واملتاح يف خدمة احلوسبة  الفرتات يكون الوصول فيها ع
السحابية مع التحكم ابلتكلفة مقابل االستخدام الفعلي ملوارد خدمة احلوسبة السحابية وذلك للتعامل مع ذلك التفاوت  

 مبرونة والذي يضمن استقرار اخلدمات االلكرتونية للمستفيدين. 
وتلب كافة احتياجات املستفيدين   تتناسب مع حجم أعمال املؤسسة سحابية اجة للبحث عن حلوللذا ظهرت احل 

واستضافة كامل موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود   ، وحتقق أهداف احلمالت االعالنية الضخمة
 الستيعاب حجم الطلب الكبي واملتزايد.  خدمة سحابية معتمد وموثوق

 املخرجات املتوقعة من تنفيذ املشروع  

 أهداف املشروع 3.3
دراسة وتقييم الوضع الراهن وكامل نظام موهبة االلكرتوين واخلدمات املرتبطة به وحتديد احتياجات املؤسسة احلالية  .1

  . واملستقبلية 

مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  14 رقم الصفحة

. تصميم وتنفيذ وتشغيل حل سحايب مرن ومتكامل لتغطية احتياجات املؤسسة احلالية واملستقبلية .2
. عداد كبية من املستخدمني يف آٍن واحداستيعاب اخلدمة السحابية أل.3
( للحل السحايب املقرتح الستيعاب الوصول املفاجئ و الغي خمطط  Auto Scalability)   قابلية التوسع التلقائي.4

. له 
. واالكثر كفاءة  ابألفضل حتديد واختيار مزود اخلدمة السحابية والتوصية  .5
  . وهبة االلكرتوين واخلدمات االلكرتونية املرتبطة به لدى أحد مزودي اخلدمات السحابيةاستضافة كامل موقع م .6
24/7( خالل  High Availabilityرفع كفاءة االداء والدعم الفين واجلودة وضمان التوافر العالية ).7

 حمركات األعمال الرئيسية 3.4
 ملساندة أهدافه:   اخلدمات السحابيةلالستفادة من احللول او حددت موهبة حمركات األعمال التالية 

 موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات االلكرتونية املرتبطة به.  رفع كفاءة وفاعلية.1
تقنيات احلوسبة السحابية احلديثة وذلك لدعم ومساندة أعمال موهبة    االستفادة القصوى منمن خالل    الرقميالتحول  .2

والنمو والتوسع املستمر. 
وختفيض التكاليف املالية. تقليل االعمال التشغيلية والصيانة والرتقية للبنية التحتية للمؤسسة.3
زايدة التنافسية وحتسني االنتاجية واالستفادة من السرعة واالداء واملرونة.  .4
. كلما لزم األمر  تلقائيا يف اخلدمة السحابية  البنية التحتيةو   يف ترقية وزايدة املواردة املرون.5
 

 نطاق العمل4
للسعة االستيعابية ملوقع موهبة   الوضع الراهنوتقييم تطلب مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واالبداع دراسة 

بية املالئمة الحتياجات املؤسسة احلالية واملستقبلية وايضا  االلكرتوين واخلدمات االلكرتوين وتقدير السعة االستيعا
االطالع وتقييم التقنيات املستخدمة يف املوقع االلكرتوين وقواعد البياانت وخدمة سداد وبوابة الرسائل القصية والربيد  

ت املستخدمة لكامل  االلكرتوين املستخدم للموقع والربط مع اجلهات اخلارجية وخالفة، جيب ان يشمل تقييم التقنيا
( لضمان كفاءة االداء لكامل النظام وحتقيق االهداف املرجوة، وايضا تصميم حل سحايب  End To Endالنظام )

متكامل لتغطية احتياجات املؤسسة مع ضرورة تقدمي التقارير والتصاميم والتوصيات الالزمة للمختصني يف املؤسسة  
، وبعد ذلك يتم تنفيذ واستضافة وتشغيل كامل موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات  لالطالع واملناقشة قبل البدء يف التنفيذ

كما  ،  وفقا  للمتطلبات املشار إليها يف هذه الوثيقةااللكرتونية املرتبطة به لدى أحد مزودي خدمات احلوسبة السحابية 
االتصاالت   ,اوراكل ,أمازون ,أن موهبة ترغب ابالستفادة من اخلدمات السحابية املقدمة من شركة مايكروسوفت

السعودية ..اخل . ويتطلب من املقاول تقدمي عرض مال وفين منفصل خلدمة احلوسبة السحابية وميكن للمقاول اقرتاح  
جيب ان حتقق خدمة احلوسبة السحابية اهداف   ، مزود خدمات حوسبة سحابية اخر وتقدمي اكثر من عرض فين ومال 

كما جيب على املقاول عند تنفيذ هذا املشروع االمتثال لألنظمة والسياسات واللوائح    ،لوثيقة املشروع املذكورة يف هذه ا
استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  15 رقم الصفحة

واملتعلقة يف اململكة العربية السعودية مبا يتعلق خبدمات احلوسبة السحابية على سبيل املثال ال احلصر برانمج التعامالت  
 االلكرتونية احلكومية )يسر(. 

 

 نطاق العمل التفصيلي 4.1
املذكورة أدانه واملطلوب تنفيذها من قبل املقاول، وجيب أن يتكون احلل املقرتح  املبادراتل نطاق العمل على يشم

 مما يلي: 
 البيان  رقم

دراسة وتقييم الوضع الراهن وكامل موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات املرتبطة به وحتديد احتياجات املؤسسة والسعة   1
 (As-Is Assessment)االستيعابية احلالية واملستقبلية  

تصميم حل متكامل وشامل ومرن خلدمة احلوسبة السحابية للمؤسسة لتغطية احتياجات املؤسسة احلالية واملستقبلية   2
 مع التحكم ابلتكلفة وتزويد أدوات وتقارير فورية ملتابعة ومراقبة أداء املوقع االلكرتوين  

 وموثوقية  واالكثر كفاءة  ابألفضل حتديد واختيار مزود اخلدمة السحابية والتوصية   3

4 
التنسيق والتواصل مع مزود خدمة احلوسبة السحابية املوصى به لتنفيذ املشروع وابرام االتفاقيات، على ان تربم العقود  

 او االتفاقيات بني املؤسسة والشركة مزودة اخلدمة مباشرة

5 
ات االلكرتونية املرتبطة به لدى مزود  كامل موقع موهبة االلكرتوين واخلدمتنفيذ وبناء واستضافة واختبار وتشغيل وإدارة  

 خدمة احلوسبة السحابية  
 التشغيل والصيانة والدعم الفين ملدة عام ميالدي واحد يبدأ من اتريخ اإلطالق الفعلي لكامل النظام  6
 إدارة املشروع يف مجيع مراحله من البداية وحىت تسليم املشروع واغالقه  7
 والتصاميم والتوصيات واملستندات الفنية الالزمة واملتعلقة بتنفيذ املشروع والتشغيل والصيانة تزويد التقارير   8
 التدريب ونقل املعرفة للمختصني يف تقنية املعلومات  9

 

 جدول املخرجات / األنشطة 4.2
وهي تعد   املخرجاتيوفر اجلدول التال نطاق عمل تفصيلي مقابل كل مبادرة وخمرجات ذات صلة لكل واحدة من  

 : توضيحية وليست هنائية
 مخرجات توضيحية  المبادرة  الرقم 

1 

 

 

Solution & Services Provide architectural and engineering support for best-
practice design of Cloud services to support the SharePoint 
applications 

استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  16 رقم الصفحة

 

  
Provide best practice configuration of Cloud resources to 
allow the Mawhiba to measure, monitor, and manage the 
ongoing cost of the Mawhiba Cloud environment. 

Review Mawhiba Application Design, SQL, SharePoint and 
3rd Party Service Integration to propose Cloud Solution.  

Design and configuration of Cloud 

Cover Cloud Support SLA 

All requested Services, Professional Service must be 
included in Proposal with End-to-End Configuration and 
Migration. 

Build Cloud Training Roadmap and deliver Trainings for 
Mawhiba Team. 

Cloud Email Services to forward verficiation code and 
notifications to End-users via email.
SMS Gateway solution to authenticate students/users. The 
user must see “Mawhiba” name in SMS instead of any 

party name. rdother number or 3

2 Security 

Cloud Solution must have Web Application Firewall 
protection with Professional Service to build WAF rules 
from Scratch as best practices to protect Application 

Cloud Solution must include DDOS protection. 

SIEM Solution Protection. 

Servers protected with Anti-virus solution. 

Firewall protection. 

3 

 
Network 

 

Live Ip-Addresses to publish Services. 

VPN Gateway to Access Cloud Solution with Multifactor 
Authentication. 

Load Balancer Service included with SSL Offloading.
Mawhiba Current WAN link is 100 Mbps with KACST, Any 
extra WAN speed required to migrate Mawhiba Server to 
Cloud price must be include in the project.  

Cloud Solution must include Dedicated Internet Bandwidth 
to make sure huge concurrent Solution. 
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4 
 

Servers 

Servers Computing must be properly sized and assigned 
as expected Capacity. 

Server & Storage must be included on demand. 

MSSQL and Cloud SQL option both must be proposed with 
License.
The solution must provide Cloud Active Directory solution 
to migrate Mawhiba SharePoint/SQL/Application/Backend 
services accounts to the cloud Active Directory. ( No 
RODC, No Dependency with Mawhiba AD after migration) 

5 

 
Scalability /High 

Availability 

Cloud Solution must Comply High Available Solution. 

 Cloud Solution must be scalable, automated, and easy to 
manage in short time to increase the resources during 
registration. 

6 External Stress Load 

Must perform the External websites Stress Load. 
- Stress Load result of Existing Data Center 

Capacity of Concurrent Session. 
- Stress Load result of Mawhiba Cloud websites 

After Migration. 
- Comparison report of Mawhiba DC and Cloud DC 

concurrent session.
 

  والتشغيل  املخرجات أعاله تعد توضيحية ويتطلب من مقدم العرض تقدمي املخرجات الالزمة لضمان سالمة التنفيذ
وكذلك تسليم املخرجات الالزمة لتمكني    .وحتقيق اهداف املشروع  واستالم املخرجات ابلشكل الصحيح واملرضي ملوهبة

املختصني يف املؤسسة من تشغيل خدمة احلوسبة السحابية ابلشكل املطلوب بعد االنتهاء من تنفيذ املشروع دون احلاجة  
طلب خمرجات اضافية متعلقة خبدمة احلوسبة السحابية حسب احلاجة   لطلب مساعدة خارجية. كما حيق للمؤسسة 

 لتمكني املختصني يف تقنية املعلومات من إدارة اخلدمة بفعالية وسهولة. 

 خدمة احلوسبة السحابية يف   املؤسسةاحتياجات ومتطلبات  4.3
وأخذها   ا بشكل كاملواستيعاهب مجع كامل املتطلبات واملعلومات ذات العالقة وحتليلها او املقاول يتطلب من املنفذ
، و تشمل أعمال وحلول موهبة احلالية  خدمة احلوسبة السحابية  وتشغيل وإدارة تنفيذ تقييم وتصميم و بعني االعتبار يف 

 ما يلي: 
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  SQLوقواعد بياانت  SharePointو  NET.عتمد على تقنيات ت ةإلكرتوني  وهو بوابة ملوهبة وقع االلكرتوين امل.1
معلومات وحمتوايت حول املؤسسة وبراجمها واخلدمات اليت تقدم للمستفيدين. كما تشمل أيضا جمموعة  وحتتوي على 

من اخلدمات االلكرتونية للمستفيدين. كما تشمل البوابة جمموعة من اخلدمات االلكرتونية على سبيل املثال ال احلصر  
رد(، ارسال االشعارات من خالل الربيد االلكرتوين والرسائل النصية  خدمة الدفع االلكرتوين )سداد، مدى، فيزا، ماسرتكا

، والتكامل مع شركة علم للتحقق من اهلوايت للمواطنني واملقيمني، التكامل مع هيئة تقومي التعليم  (SMS)القصية 
نية احلكومية املتاحة  والتدريب حلجز املواعيد الختبار قياس، التكامل مع برانمج يسر لالستفادة من اخلدمات االلكرتو 

( ويتطلب من املقاول تقييم ودراسة كامل النظام للموقع   GSN & GSB…etc ،APIsلديهم من خالل )
االلكرتوين للمؤسسة وتقدمي احللول والتصاميم الالزمة يف خدمة احلوسبة السحابية. 

 

واليت تستهدف اجلمهور )مثل: الطلبة،   املوقع االلكرتوين للمؤسسةعلى  االلكرتونية تعترب مجيع الوظائف واخلدمات 
ونتوقع من مقدم العرض االطالع على    يف هذا املشروع.اولياء االمور، املعلمني، موظفي موهبة وخالفه( هي متطلبات 

وفهمها ابلشكل  املوقع االلكرتوين للمؤسسة يف  واألعمال املنفذة واخلدمات واملواقع والصفحات الفرعية  مجيع الوظائف 
لتصميمها واستضافتها يف خدمة احلوسبة السحابية ابإلضافة اىل اتباع افضل املمارسات  ووضع خطة شاملة  املطلوب

 وتقدمي التوصيات وعمل التحسينات الالزمة لذلك. 
 (.//:www.mawhiba.orghttps)للحصول على املزيد من املعلومات يرجى زايرة موقع املؤسسة االلكرتوين  

املستفيدين والزوار والزايرات وحتليلها   دراسة الوضع الراهن واالطالع على البياانت التارخيية واالحصائية العداد  .2
Googleواالطالع ايضا على النتائج االحصائية املتوفرة يف انظمة البنية التحتية واحصائيات جوجل ) Analytics )

وكذلك اعداد املسجلني يف برامج وخدمات موهبة االلكرتونية وكذلك االطالع على خطة املؤسسة االعالنية والتسويقية  
فتح التسجيل يف الربامج واليت تتضمن محالت اعالنية ضخمة تستهدف أعداد كبية داخل وخارج السعوديةومواعيد 

ويلزم حتديد احتياجات املؤسسة بعناية والقيام ابلتقديرات الالزمة للسعة االستيعابية املطلوبة مستقبال يف خدمة احلوسبة  
املؤسسة.  السحابية وتصميم احلل املناسب وفقا لطبيعة وحجم عمل 

 ( Go-liveمرحلة بدء التشغيل )4.4
وأهداف   ( مرحلة تنسيق حيث يكون النظام فيها تشغيلي بشكل كامل طبقا  للمتطلباتGo-liveمرحلة بدء التشغيل )

املذكورة يف طلب تقدمي العروض وأي إضافة / تغيي على ذلك يف نطاق العمل )يتفق عليها بني املورد وموهبة(   املشروع
-Goاحلصول على رضى موهبة. وسيتم اإلعالن عن مرحلة ) يتم مجيع اختبارات القبول بشكل انجح حىتواستكمال 

live  من جانب موهبة فقط بعد أن يتم التأكد من أن مجيع متطلبات طلب تقدمي العروض هذا وأي إضافة / تغيي على )
ائمة كاملة ابملخرجات اليت سيتم حتقيقها خالل كامل  ذلك قد مت حتقيقها. وجيب على املورد أن يوفر )طبقا  لنطاق العمل( ق 

كما يتطلب من املنفذ إعداد خطة شاملة للتشغيل التجريب للنظام اجلديد وإدارة املرحلة االنتقالية من النظام    دورة املشروع.

استضافة موقع مشروع 
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كامل النظام بنجاح )املوقع  احلال اىل النظام اجلديد وتوفي كافة اجلهود الالزمة لتقدمي الدعم املطلوب لضمان جناح تشغيل  
 االلكرتوين للمؤسسة واخلدمات االلكرتونية املرتبطة به( يف خدمة احلوسبة السحابية. 

 لتكلفة مقابل االستخدام الفعلي ملوارد خدمة احلوسبة السحابية )التحكم ابلتكلفة( ا4.5
واخلدمات املرتبطة به وايضا فتح التسجيل  يتفاوت حجم االستخدام واعداد املستخدمني خالل السنة ملوقع موهبة االلكرتوين  

خالل السنة، حيث ان االحصائيات تشي اىل وجود استخدام منخفض ومتوسط وعال   ة يف برامج وخدمات موهبة متفاوت 
خالل السنة. تتطلب املؤسسة من املقاول تقدمي آلية واضحة للتحكم ابلتكلفة مقابل استخدام املوارد املتاحة يف خدمة  

السحابية وتقدمي املرونة املناسبة للتحكم بذلك وذلك لضمان ان املؤسسة تقوم بدفع التكاليف مقابل االستخدام  احلوسبة 
على حجم االستخدام او االستغالل لتلك املوارد. كما يتطلب من املقاول تقدمي آلية او طريقة لقياس   الفعلي للموارد بناء  

املناسبة لضمان استمرارية    ة التصحيحيواشعار موهبة بذلك الختاذ االجراءات  استهالك السعة االستيعابية وحجم االستخدام  
عمل املوقع االلكرتوين يف اخلدمة السحابية ابلكفاءة املطلوبة، على سبيل املثال يف حال استهالك السعة االستيعابية يف وقت  

%   20%، يتم يف هذه احلالة زايدة املوارد آليا يف خدمة احلوسبة السحابية ليصبح املتاح اعلى من  90ما وصل حىت 
من الضروري تقدمي منهجية واضحة ملعاجلة التحكم ابلتكلفة وزايدة السعة االستيعابية يف خدمة    و  ؤسسة آليا بذلك واشعار امل

 احلوسبة السحابية حسب احلاجة بشكل آل. 

 تشكيل الفريق وجدول تعيني العاملني 4.6
" لضمان جناح املشروع وسي  Implementationتطلب موهبة من اجلهة املنفذة توفي فريق عمل متكامل اثناء التنفيذ "

ب أن يشرح مقدم العرض ابلتفاصيل هيكل فريقهم املقرتح  جي،  وكذلك اثناء مرحلة التشغيل والصيانة   العمل ابلشكل املطلوب 
جيب على مقدم العرض أن يقدم معلومات عن تشكيل الفريق وتفاصيل العاملني    ٬وتشكيل الفريق ومسئوليات وأدوار كل فرد  

 موذج التال: ابستخدام الن
 

 الوصف عنوان رقم
  اسم املوظف 1
  الدور 2
  املسؤولية 3
  اتريخ البدء 4
  اتريخ النهاية 5
  الشخص/أشهر 6
7 Onsite/offsite  

جيب على مقدمي العروض إدراج السي الذاتية لفريق العمل املقرتح يف وثيقة سية ذاتية وتوفي   اعاله، جبانب اجلدول املذكور 
وصف لقدرة مقدم العرض على حشد املوارد املطلوبة، جيب على مقدمي العروض توضيح خرباهتم ذات الصلة املطلوبة هلذا  

استضافة موقع مشروع 
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كل سية ذاتية مؤهالت ومسئوليات األفراد احملددين، وجيب    املشروع يف السية الذاتية لفريق املشروع املقرتح، وجيب أن توضح
أن تشمل السي الذاتية التخصصات واخلربات والشهادات ذات الصلة وتفاصيل التدريب االحرتايف، وجيب أن تكون منوذج  

لوقت املطلوب اذا دعت  كما حيق ملوهبة طلب زايدة عدد الكوادر البشرية لتنفيذ املشروع وتسليمه يف ا  السي الذاتية متناسقة.
 احلاجة. 

 املتطلبات الفنية ومواصفات النظام5
حتتاج املؤسسة الستضافة املوقع االلكرتوين واخلدمات االلكرتونية املرتبطة به لدى أحد مزودي خدمات احلوسبة السحابية  

وتشغيله   تركيبهتصميمه و و  قرتحل امل احلكامل كما أن املنفذ مسئول عن أعمال تنفيذ  املعتمدين واملوثوقني يف هذا اجملال. 
ابملتطلبات املطلوبة وابخلصائص الفنية احملددة وما ينطوي معها من واثئق فنية وهندسية وآليات عمل وتركيب للرخص  

مبوهبة  ، ومراجعة األدلة واللوائح والسياسات وإجراءاهتا للخدمات اخلاصة  وخالفه  وإعدادات للبنية التحتية والنسخ االحتياطي 
 والتأكد من توافقها وتنفيذها ابلنظام. 

 املتطلبات الفنية للخدمات والتطبيقات5.1
جيب عمل تقييم للوضع احلال من انحية البنية التحتية والتصميم لألنظمة واخلدمات والتقنية املستخدمة ومدى توافقيتها  .1

 .(As-Is Assessment) مع احلل املقرتح
كبية من املستخدمني بشكل متزامن وغي متزامن ويكون قابل    ألعدادل خدمات موهبة  جيب ان يوفر احلل املقرتح حتم.2

 بطريقة سهلة وسريعة وآلية.  High Scalableللتوسع 
 Training , Implementation , Customizationابلجيب ان يغطي احلل املقرتح مجيع االعمال املتعلقة  .3

 ،Operation. 
 Built-in monitoringجيب ان يشمل احلل املقرتح نظام رقابة مع توفي التقارير .4
جيب ان يشمل احلل سهولة الوصول لبيئة االستضافة من اي مكان مبستوى امان عال مع وجود تقارير تفصيلية  .5

 لعمليات الوصول ومن قام بذلك.  
ن مبستوى امان عال مع وجود تقارير تفصيلية  جيب ان يشمل احلل سهولة الوصول لبيئة االستضافة من اي مكا .6

 لعمليات الوصول ومن قام بذلك.  
والية اطالق   DevOps( والتشغيل Deploymentجيب ان يتم إضافة مقرتح ملعاجلة دورة اعمال التطوير والنشر ).7

واالختبار وما قبل   ، كما تشتمل على تطوير بيئات التطوير و إختبارها وان يبىن احلل على افضل املمارسات  اخلدمات
 االطالق وعمل االعدادات االزمه ملسارات وسياسات مراقبة اجلودة واالطالق التجريب والفعلي. 

جيب ان يشمل املقرتح على حلول مناسبة ملعاجلة نقل وربط البياانت يف حالة كانت البياانت يف اكثر من مكان وربطها  .8
 مع قواعد البياانت داخل املؤسسة. 

طة واضحة للنسخ االحتياطي من امللفات بطريقة امنة وتوفي خطة واضحة السرتجاع النظام يف حال  جيب توفي خ.9
 التعرض ألي خطر.  

مشروع 
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 Failoverجيب تقدمي حل وضمان لتفادي الفشل اخلدمات .10
 Load balancingجيب تقدمي حل وضمان لتوزيع احلمل للخدمات .11
 تفصيلية وموضحة ابالتفاق مع تقنية املعلومات يف موهبة. ميكن ان يكون التنفيذ على مراحل من خالل خطة عمل  .12
او اخلدمات بطريقة امنة للدخول وتعديل االعدادات    SharePointجيب ان يشمل احلل على أتمني وصول مدراء بيئة  .13

 تشغيل اخلدمات.  أبعمالاو احملتوى او اي شيء يتعلق  
مع اجلهات اخلارجية ملوهبة مثل علم وسداد ويسر او   التكامل  أللية جيب ان يشمل احلل على طريقة واضحة وموثقة .14

 جهة خارجية جديدة. 
 Performance and securityجيب ان يشمل احلل على الية اختبار اداء اخلدمات واماهنا .15
ذات  او تشغيل اخلدمات على البيئة السحابية او اي واثئق  إطالقنقل،  جيب توفي مجيع الواثئق املتعلقة ابلية تطوير، .16

 صلة متت االشارة او مل تتم االشارة هلا. 
 تقدمي االستشارات الفنية الالزمة للتطوير للخروج أبفضل املمارسات لعملية التطوير والتشغيل.  .17
 التنبيهات واالشعارات.  ألرسالجيب ان يوفر احلل الية .18
رة علي التكامل مع بيئة  مع القد  .Source Control Solutionان يوفر احلل خاصية حفظ امللفات وإدارهتا  .19

DEVOPS 
( وغيها من  CDN) استخدامجيب ان يوفر احلل توصية التباع افضل املمارسات لتحسني اداء التطبيقات مثل .20

 احللول. 
وكل ما    API backendو   API managerجيب ان يوفر احلل عمل تصميم الستضافة اخلدمات وإدارهتا مثل .21

 يتعلق بذلك. 
 SSOحل للدخول املوحد للخدمات  جيب ان يوفر املقرتح.22
 (. Integrationجيب ان يوفر املقرتح افضل املمارسات اللية الربط مع اخلدمات الداخلية واخلارجية ).23
 جيب ان يوفر املقرتح التصور اللية الربط مع نظام التعليم االلكرتوين واالنظمة الداخلية يف موهبة .24
وتكون ببند مستقل وميكن ملوهبة إستثنائه    Manager serviceجيب ان يشمل املقرتح على خدمات صيانة ودعم .25

 عند التعاقد وجيب ان يكون مفصال. 
خيرج عن املعايي املتبعة ومدعم بواثئق من مزود   السحابية املقرتح وأن ال جيب ان يطبق احلل املقرتح معايي مزود اخلدمة .26

 اخلدمة وان يكون احلل عام يسهل ترقيته او خصخصته مستقبال وان اليكون له اي ارتباط ابلشركة املنفذة.
جيب االستضافة يف خدمة احلوسبة السحابية كال من املوقع االلكرتوين ومجيع اخلدمات املرتبطة وقواعد بياانت املوقع  .27

( مبعين جيب ان تشمل  SMS and Emailمات والربط مع اجلهات اخلارجية وكذلك خدمة االشعارات ) واخلد
االستضافة مجيع اخلدمات املتصلة ابملوقع االلكرتوين لضمان كفاءة االداء والسعة االستيعابية يف كل املستوايت والطبقات  

(End-To-End) 
 

استضافة موقع مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  22 رقم الصفحة

 التدريب ومواد التدريب ونقل املعرفة 6
، وحتديد نوع التدريب ومدته لفئات املستخدمني  للحل املقرتح توي العرض املقدم على توفي التدريب املناسب  جيب أن حي.1

بشكل واضح. 
، وأن يتوفر لكل فئة مستخدم ألي  احلل املقرتح جيب توفي دليل تقين ودليل مستخدم إلكرتوين مناسب لكل مكوانت .2

 نظام دليل إلكرتوين خاص هبا. 
للمختصني يف تقنية املعلومات تشمل إدارة وبناء واستضافة وتشغيل خدمة احلوسبة السحابية.  دريب نقل املعرفة والت.3

جيب تقدمي املعرفة واخلربة اىل املختصني يف املؤسسة لتمكينهم من إدارة وتشغيل اخلدمة دون االعتماد على اي جهة  
خارجية. 

املؤسسة لتمكينهم من إدارة وتشغيل اخلدمة دون االعتماد على اي جهة  جيب تقدمي املعرفة واخلربة اىل املختصني يف .4
خارجية. 

 التدريب الفين 6.1
يضمن التدريب الفين تدريب موظفني )مرشحني( يف موهبة بشكل جيد إلدارة النظام وتنصيبه وتشغيله وصيانة األنظمة على  

التدريب مجيع االجزاء الضرورية لتمكني املختصني   وإدارة وتشغيل خدمة احلوسبة السحابية. جيب ان يشمل املدى الطويل 
 يف موهبة من القيام إبدارة وتشغيل االنظمة وخدمة احلوسبة السحابية ذاتيا ودون احلاجة لالستعانة جبهة خارجية. 

 خطة التدريب 6.2
ومشولية مواد  جيب على مقدم العرض إعداد خطة التدريب النهائية ابلتنسيق مع موهبة. وستقوم موهبة بتقييم اجلودة .1

جيب    ذوي العالقة.  واملختصني  وأدوات التدريب، كما جيب أن يضمن مقدم العرض إجراء التدريب جلميع املستخدمني
مقدم العرض مجيعويتحمل.وتقدميهتطويرهوطريقةاملقرتح التدريبعنوتفاصيل مقدم العرض معلوماتأن يقدم

. ابلتدريب ذات الصلةالتكاليف
عرضهيفواألنشطةاملخرجاتخمتلفتوضحاليت ملقدم العرض التفصيليةالتدريبخططاجلزء هذاجيب أن يعرض.2

لتقدميأدانهاملذكورةالتدريبمعلوماتمناذجمقدم العرض استخدامعلىجيب.العروضتقدميطلبلتلبية متطلبات
.املقرتحةالتدريببشأن دوراتاملعلومات
 ملكانا الفرتة برانمج التدريب رقم
    
    

جيب أن أيخذ جدول التدريب بعني االعتبار ساعات العمل الرمسية يف موهبة وجيب أن يكون التدريب املقرتح مرن  .3
ليسمح ابلتدريب اجلماعي خالل ساعات أو بعد ساعات العمل الرمسية يف موهبة وجيب أن يكون حسب ما يناسب  

 موهبة. 
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 املساندة الفنية 7

 الضمان7.1
جيب أن يضمن مقدم العرض أن مجيع املخرجات ضمن العرض املقدم ستكون خالية من عيوب التصميم واملواد واملصنعية  

من اتريخ بدء التشغيل الفعلي لكامل النظام.  واحد  عام ميالديوبدون أي تكلفة اضافية خالل فرتة الضمان اليت متتد إىل 
 ان فيجب أن يتم متديد فرتة الضمان حىت رضا موهبة إبهناء املشاكل. وإذا ظلت أي مشكلة بدون حل بنهاية فرتة الضم

وجيب على مقدم العرض حتديد "مسؤول الضمان" والذي سيكون مسئول االتصال األول للعقد يف موهبة خالل فرتة الضمان  
صحة عملية التكامل    والذي يتمتع ابلصالحية الختاذ أي إجراءات ضرورية إلهناء أي مشاكل تتعلق ابلضمان، ويشمل ضمان

 بني األنظمة املنفذة، وضمان األمان والسالمة فيها من خالل توفي أعلى معايي احلماية واألمان من هجمات االخرتاق. 

 التشغيل والصيانة 7.2
هذا املتطلب اختياري وميكن أن تقوم موهبة ابستثنائه عند التعاقد لذا يتوجب فصله يف بند مستقل يف العرض املال. كما  
أن طريقة الدفع ملرحلة التشغيل والصيانة تكون على أساس ربع سنوي على االقل او نصف سنوي حسب االتفاق مع املنفذ  

 ويكون السداد بعد التأكد من أن اعمال التشغيل والصيانة متت ابلشكل املطلوب. 

 تعريف خصائص التشغيل والصيانة والدعم الفين 7.3
 خلصائص الدعم الفين والتشغيل وصيانة األنظمة.  جيب أن يشمل العرض املقدم تعريف واضح .1
تعريف واضح لشكل الدعم حبيث يتم توفي دعم فين داخلي وخارجي.  .2
24/7جيب تقدمي الدعم الفين خالل .3

توفي اتفاقية مستوى اخلدمة واضحة وحمددة بوقت من املقاول ومزود اخلدمة السحابية. .4
.  تبدأ من اتريخ االطالق الفعلي لكامل النظام عام ميالدي واحدملدة والضمان القيام أبعمال التشغيل والصيانة .5
يف حال التشغيل الفعلي اجلزئي لبعض االنظمة جيب على املنفذ تقدمي التشغيل والصيانة والدعم الفين اىل حني البدء  .6

واليت تبدأ اتريخ االطالق الفعلي لكامل النظام.   الرمسي ابلتشغيل والصيانة ملدة عام ميالدي واحد

 فرتة التشغيل والصيانة 7.4
تبدأ من اتريخ االطالق الفعلي لكامل النظام على ان يتم تقدمي الدعم الالزم   عام ميالدي واحدالتشغيل والصيانة ملدة فرتة 

 ال ال احلصر: جيب أن يتوفر لدى مقدم العرض مسؤول مساندة مسئول على سبيل املث، و 7/ 24خالل  
   . خالل فرتة الضمان والتشغيل )الدورية والوقائية( أداء الصيانة الفعالة .1
 املؤسسة.  وتعديالت العمل كمكتب للمساعدة لتقدمي املساندة التشغيلية وتنفيذ طلبات .2
. التنسيق مع اآلخرين عند الضرورة وإهناء املشاكل املبلغ عنها .3
 ركات الصانعة عند الضرورة إلهناء املشاكل املبلغ عنها.  احللول والش  مزود اخلدمة اوالتنسيق مع .4
 والصيانة.   نقل املعرفة والتدريب إىل فريق العمل يف تقنية املعلومات خالل فرتة التشغيل.5

استضافة موقع مشروع 
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 املؤسسة. تنفيذ تغييات األعمال املطلوبة من .6
 . وخالفه او التهيئة   مثل التحديث أو إعادة الرتكيب  او االستضافة مجيع صيانة الربجميات .7
. تقدمي وتعديل املصادر الفنية ملوهبة .8

 متطلبات املستندات الفنية والتشغيلية 8
على أن تكون ملكية املستندات اليت يقدمها    ،جيب على مقدم العرض تقدمي وصيانة املستندات خالل خمتلف مراحل املشروع

.  وإدارة احلل املقرتح   مقدم العرض ملوهبة. وجيب تقدمي النسخ اإللكرتونية مع مجيع املستندات واألدلة واملطلوبة لتشغيل وهتيئة
سبيل  تشمل على وجيب أن  او كالمها.  اإلجنليزية أو ابللغة العربية  حسب رغبة املؤسسة سواء   املستندات  حتديد لغة وجيب 

 : املثال ال احلصر 
التشغيل والصيانة مع املخططات، وجيب أن يذكر ذلك ابلتفاصيل اليت  التنفيذ و جيب على مقدم العرض تقدمي أدلة .1

 . تسمح ملوهبة تشغيل وصيانة وتعديل وإصالح أجزاء العمل كما هو حمدد يف املواصفات 
إدارة املوقع والرتكيب والتهيئة واالستضافة وخالفة ءات  مستندات املستخدم وتشمل دليل املستخدم وأدلة إجرا.2
كما جيب أن يكون أي حتديث على املستندات متوفر ملوهبة ملساندة أي تغييات على املتطلبات أو التصميم أو غي  .3

ذلك، وجيب أن تكون مجيع املخرجات اليت يعدها ويقدمها مقدم العرض حتت هذا املشروع إىل موهبة هنائية بعد  
العتماد من موهبة. ا

من انحية البنية اهلندسية وقواعد البياانت والربجميات واالستخدام    احلل املقرتحجيب عمل توثيق شامل وكامل جلميع اجزاء  .4
. ان يكون التوثيق مفصل وأن يكون سهل االستخدام ومبسطعلى  وغيها.

 بوعة من مجيع املستندات. ( نسخة إلكرتونية ونسخة مط2* مالحظة: جيب على مقدم العرض تقدمي )

 متطلبات االختبار وضمان اجلودة 9

 اختبارات قبل التشغيل التجريب 9.1
االختبار جزء مهم من عملية التسليم يف موهبة. ويلزم إجراء اختبارات دقيقة وجيدة اإلدارة، وجيب على اجلهة املنفذة أتسيس  

وفيه جيب توضيح واعتماد الطرق واخلطوات احملددة من جانب    )خدمة احلوسبة السحابية(  خطة عامة الختبار وقبول النظام 
موهبة. وجيب تعريف اختبار قبول احللول املقرتحة واملوافقة عليه واعتماده من جانب موهبة على أن يشتمل على مجيع  

 اخلطوات الضرورية لضمان تشغيل وأداء كامل النظام. 
ر متطلبات وأهداف املشروع املذكورة يف هذه الوثيقة، كما جيب عمل اختبار االجهاد للتأكد من  كما جيب ان حيقق االختبا

حتقيق خدمة احلوسبة السحابية للنتائج املرجوة وتغطية السعة االستيعابية املطلوبة واختبار قدرات تعدد املستخدمني  
(Concurrent Users .) 
تبار وقبول كافة أحناء النظام واإلجراءات وبياانت االختبار ونتائج  جيب على مقدم العرض أتسيس خطة تفصيلية الخ  

القرارت  االختبار ابلطريقة اليت تسمح ابلتوصل إىل قرارات جناح /فشل األهداف كما جيب أن تكون مناسبة للمراجعة واختاذ  

استضافة موقع مشروع 
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جانب موهبة على أن يشمل على  جيب على مقدم العرض تعريف اختبار قبول النظام واملوافقة عليه واعتماده من الالزمة. 
مجيع اخلطوات الضرورية لضمان وتشغيل وأداء كامل النظام، كما جيب أن يتم إجراء االختبارات يف موقع الرتكيب. 

جيب أن توضح نتائج اختبار القبول أن مقدم العرض قد   جيب تسجيل األخطاء اليت ترصد أثناء االختبار ومن مث تصنيفها.
 لبات احملددة يف العقد وتسليمه لنظام تشغيلي فعال. حقق كل ومجيع املتط 

 منجية/ أساليب اإلختبار 9.2
   . جيب على مقدم العرض أن يشرح املنهجية اليت سوف يتم استخدامها الختبار النظام.1
 . جيب على مقدم العرض تعريف خمتلف مستوايت وأنواع االختبار واليت ستنفذ للنظام .2
 . املستندات /قوائم املراجعة الضرورية املطلوبة الختبار النظام جيب على مقدم العرض أن يقدم .3
 . جيب على مقدم العرض أن يصف أي أدوات / أساليب تستخدم الختبار النظام .4
. جيب على مقدم العرض أن يشرح كيف للفرد أن يثبت ملوهبة أن مجيع األنظمة املركبة مت اختبارها.5

 اختبارات القبول التشغيلية 9.3
كامل  جناز الناجح للعقد من خالل سلسلة من اختبارات القبول الرمسية اليت تنفذ على مجيع جوانب النظام /  سيتم تقرير اإل

احلل املقرتح، على سبيل املثال ال احلصر )املوقع االلكرتوين، قواعد البياانت، االمان، االجهاد، املوثوقية، االداء، البياانت،  
 التكامل مع اجلهات اخلارجية( وخالفة. 

 بول النظام الكامل ق10
جيب على املتنافس توفي الية واضحة بعملية التسليم تشمل مجيع االجزاء املراد تسليمها واملتفق عليها ويتم التسليم على  

بنهاية فرتة قبول النظام الكامل خطيا  ملقدم العرض عند استكمال ما    وهبة،اساسها وجيب املوافقة عليها من موهبة، ستؤكد م 
 يلي: 

 
املطلوبة والتدريب املطلوب وغيه كما هو  الفنية والتصاميم مجيع وظائف النظام املطلوبة واألنشطة واملستنداتحتقيق .1

اليت وافقت موهبة على تنفيذها    حمدد يف وثيقة طلب العروض هذه و مستندات التعاقد واملشروع وتشمل مجيع التغييات
 وقبلتها موهبة بعد التنفيذ. 

يلتزم مقدم العرض أبداء وتنفيذ مجيع األعمال الفنية الالزمة للمشروع وفقا ألعلى املستوايت وابلكيفية واألسلوب  .2
ووفقا لتوصيات الشركة املصنعة ومزود خدمة احلوسبة السحابية  املتعارف عليهما فنيا . 

ومعاجلتها بشكل كامل حىت رضا موهبة ابلكامل  املختصني يف املؤسسة عيوب/القصور ومالحظات تعريف مجيع ال.3
لن يتم قبول النظام إال بعد أن تقبل موهبة أبن مجيع األعمال كاملة ومت تسليمها إىل موهبة كاملة وأن مجيع جوانب  .4

اال فقط بعد تركيب النظام املقرتح وهتيئته يف  النظام تعمل بشكل سليم ومقبول. علما أبنه لن يتم اعتماد قبول النظام 
البياانت اىل النظام اجلديد وأن مجيع  و  االنظمة واملوقع واخلدمات االلكرتونية  املواقع طبقا للتصميم وتشغيله ونقل كافة

مشروع 
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راء  االجراءات التفصيلية لتشغيلها مت تنفيذها من جانب مقدم العرض حبضور املختصني من موهبة وبعد ان يقوم إبج
(.GO Live Planاختبار قبول النظام. كما يتطلب من املنفذ تزويد موهبة خبطة التشغيل للنظام )

 جيب أن يوافق مقدم العرض على املعايي أعاله لقبول النظام الكامل كما جيب عليه املوافقة أيضاً على: 
ال كاملة ومت تسليمها إىل موهبة كاملة وأن  لكي يتم اعتبار قبول النظام جيب احلصول على قبول موهبة أبن مجيع األعم.1

مجيع جوانب النظام تعمل بشكل مقبول وبشكل خطي وموثق. 
سيتم اعتماد وقبول النظام الوظيفي / املنطقي فقط عند تركيب النظام املقرتح وهتيئته يف املواقع طبقا للتصميم وأن مجيع  .2

ض يف حضور موظفي موهبة. اإلجراءات التفصيلية لتشغيلها نفذت من جانب مقدم العر 
جيب على مقدم العرض االلتزام الكامل ابالستمرار يف تقدمي خدماته حىت يتم تسليم مجيع املخرجات النهائية وحتقيق  .3

 رضا موهبة. 
 (Live/actual data: جيب إجراء اختبار قبول النظام ابستخدام البياانت الفعلية )هامة  * مالحظة

 فرتة النشر واإلطالق 11
يتم التنسيق فيها حيث يكون النظام مت تشغيله بشكل كامل )أو ميكن تشغيل النظام على    " GO LIVEمرحلة اإلطالق "

مراحل حسب احلاجة وابلتنسيق بني موهبة واملنفذ( طبقا  للمتطلبات املذكورة يف طلب تقدمي العروض وأي إضافة / تغيي  
ومقدم العرض( واستكمال مجيع اختبارات القبول بشكل انجح حىت    على ذلك يف نطاق العمل )حسب االتفاق بني موهبة

)خدمة   البياانت من مصادرها اىل النظام اجلديدو  كامل النظام  حتقيق رضا موهبة. وجيب اطالق النظام بعد نقل وترحيل
 والتأكد من ترحيل آخر حتديث/نسخة من البياانت ابلتنسيق مع موهبة.  احلوسبة السحابية( 

ق الفعلي اجلزئي لبعض اخلدمات/األنظمة فإنه يتطلب من اجلهة املنفذة تقدمي الدعم الفين والتشغيل ملوهبة إىل  وعند االطال
حني االطالق لكامل النظام ، وعند االطالق الفعلي لكامل النظام يتم التنسيق بني موهبة واجلهة املنفذة من أجل حتديد  

 اتريخ البدء الرمسي ملرحلة التشغيل والضمان. 
" اجلزئي او الكلي من جانب موهبة فقط بعد أن يتم التأكد من أن مجيع متطلبات  GO Liveوسيتم االعالن عن مرحلة " 

طلب تقدمي العروض هذا وأي إضافة أو تغيي على ذلك مت حتقيقه، وجيب على مقدم العرض أن يوفر )طبقا لنطاق العمل(  
 امل دورة حياة املشروع. قائمة بكافة املخرجات اليت سيتم حتقيقها خالل ك

 جدول األسعار والكميات12
ابلتكلفة اإلفرادية واإلمجالية جلميع األعمال الواردة يف نطاق  ابلكميات و ينبغي على مقدم العرض تقدمي جدول تفصيلي  

. كما  وكذلك تكاليف مزود خدمة احلوسبة السحابية ابلتفصيل  يرتتب عليها من تكاليف أخرى العمل التفصيلي وما
 واالشرتاكات السنوية وتكلفة استخدام موارد خدمة احلوسبة السحابية االضافية.   يتطلب توضيح تكاليف الرتاخيص 
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  منهجية العمل13
جيب على مقدم العرض تقدمي منهجية عمل مفصلة توضح مدى فهمه ألهداف املشروع ونطاق العمل وحجم وطبيعة  

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

 . واإلستفسارات وحتليل كافة املعطيات
 

  خربات مقدم العرض14
وذلك من  يع البياانت الكافية خلربات مقدم العطاء وقدرته على تنفيذ هذا املشروع جيب أن يتضمن العرض املقدم مج 

من قبل مقدم العطاء يف هذا اجملال ويشمل ذلك : أمساء املشاريع السابقة ووصف خمتصر    خالل وصف األعمال املنفذة
رفاق شهادة إجناز املشاريع السابقة  لكل مشروع ابإلضافة إىل اجلهة صاحبة املشروع وقيمته ومدته الزمنية ، كما جيب إ

وأمساء ميكن الرجوع إليهم فيما خيتص ابلتأكد من البياانت املرفقة على أن يكونوا من ذوي اإلختصاص يف اجلهات  
 صاحبة املشاريع السابقة . 

 املالحق15
 توضيحات إضافية حول بيئة التطوير واالستضافة يف موهبة 15.1

# Item Description 
1 Number of applications hosted on the 

existing environment 
9 Sharepoint Apps 
13 Angular   Apps 
8 APPS 

2 Development methodologies  Development-testing- production  
TFS as source control 
Maintain manually  

3 Development framework .Net FW 4.5, 4.6 , .Net Core 
Web API’s, Sharepoint WSP’s, Webforms, Angular 
8+, Sql Server 

3 SharePoint components builts Custom Webparts, WSP’s, Out Of The Box Content 
Query Webparts, Search Result Controls 

4 Number of SharePoint lists used and 
approximately the number of content 
types and site columns 

>100 

5 SharePoint services enabled on existing 
farm 

We Are using Mine Roles As Server Configuration 
>> Front End With Cash, Search Service, Default 
Application Server, No Other Services Enabled or 
Configured 

6 Deployment methodology Mix Of Manual Approach Of PowerShell Script 
Approach 

7 SharePoint features with it’s scope for 
web application, site collection, sites 

Default Publishing Site Features + WSP’s If Exists 

8 SharePoint solution Farm Solutions  
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 كتابة العرض الفين  ت تعليما15.2
جيب أن تقدم العروض الفنية وصفا  مبسطا  ومباشرا  وموجزا  لقدرة مقدم العرض على تلبية متطلبات املشروع كما هو حمدد  
يف نطاق العمل من طلب تقدمي العروض هذا. جيب أن يكون مقدمي العروض على دراية أبن مجيع معلومات التسويق غي  

بعني االعتبار وقد تؤثر على تقييم عطاء مقدم العرض. جيب أن ال يتجاوز  الضرورية يف عطاء طلب تقدمي العروض لن تؤخذ  
العرض الفين أكثر من املعلومات الضرورية والالزمة. جيب ان تشمل العروض الفنية والفنية النقاط التالية على سبيل املثال ال  

 احلصر: 

 ( امللخص التنفيذي 1اجلزء رقم ) 15.3
املقرتحة من مقدم العرض واخلدمات اليت سيتم توفيها. وجيب أن حيدد مقدم  لول احلجيب أن يلخص امللخص التنفيذي 

العرض بوضوح أتهيله لتلبية املتطلبات احملددة يف طلب تقدمي العروض وأن يعرض مفهوم يكشف عن فهم واضح ملتطلبات  
متيزه عن مقدمي العروض   طلب تقدمي العروض. ويوفر هذا امللخص ملقدم العرض الفرصة لوصف العوامل اليت يعتقد أهنا 

 اآلخرين. 

 ( مفهوم ومنهجية العمل2اجلزء رقم ) 15.4
تعترب املنهجية واملفهوم الفين وخطة العمل العناصر األساسية للعرض الفين. ويتوقع من مقدم العرض تقدمي عرضه الفين يف  

 ضوء اعتباره ملا يلي والذي ميثل احلد األدىن: 

9 SharePoint items accessibility Sharepoint Groups  

10 Applications documents BA documents  

11 Integration points &  protocols 
  

SMS & Email Integration <Restful API> Outbound 
MOI Integration <WCF SOAP> Inbound 
Qiyas Integration <Restful API> Bidirectional 
Yassir Integration <WCF SOAP>  Inbound 
Classera E-Learning <Restful API> Bidirectional 
No Middleware or messaging solution is currently 
used for above 
Sadad    Integration <WCF 

SOAP>   A4Sadad   solution based on bizTalk 

12 CSS framework Bootstrap v4.0.0 

13 Authentication provider for external 
users  

Custom Forms Authentication Provider 

14 Portal functionalities and components Portal have 3  main functions: 
1- Media content: built mainly on sharepoint 
2- End user Services : Angular 8, DotNet API, 

DotNet Core API 
3- Services Admin control: web form dot net 

15 SharePoint search configuration Out Of The Box  
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 املنهجية .1
ح مقدم العرض فهمه ألهداف تكليف املشروع واملفهوم لتنفيذ احللول واملنهجية لتنفيذ األنشطة  جيب أن يشر  ٬يف هذا اجلزء 

واحلصول على النتائج املتوقعة ودرجة تفاصيل تلك النتائج. كما جيب على مقدم العرض أن يلقي الضوء على استخدام إطار  
 عمل األنظمة يف حالة التخطيط الستخدامهم يف العمل. 

 وع إدارة املشر .2
جيب أن يشرح مقدم العرض يف هذا اجلزء بوضوح قدرات إدارة املشروع لديه يف التعامل مع مثل هذه املشاريع، وجيب عليه  
توضيح منهجيته الفردية ومناذجه وخرباته إلدارة املشروع. ويتوقع أن يتبع مقدم العرض أفضل املمارسات إبدارة املشروع وإدارة  

 اجلودة. 

 خطة العمل .3
رتح مقدم العرض يف هذا اجلزء األنشطة الرئيسية ألعمال املشروع وحمتواه وفرتاته ومراحله والعالقات البينية واملراحل  جيب أن يق

األساسية وتواريخ تسليم تقارير املخرجات. جيب أن تكون خطة العمل املقرتحة متناسقة مع املفهوم واملنهجية الفنية وتوضح  
ه ذلك إىل خطة عمل جمدية وسريعة وتسليم نتائج ملموسة إىل موهبة بوقت سريع  فهمه لنطاق العمل والقدرة على ترمج 

 ومبراحل خمتلفة. 

 اخلطة التفصيلية  ( 3اجلزء رقم ) 15.5
جيب أن يقدم هذا اجلزء خطة مقدم العرض التفصيلية اليت توضح خمتلف خمرجات عرضه مبا يشمل اإلطار الزمين الذي  .1

 مقدم العرض التجاوب مع املتطلبات املوضحة يف طلب تقدمي العروض.   تطلبه كل واحد من املخرجات. وجيب على
جيب على مقدم العرض إتباع املنهجية العاملية املعرتف هبا إلدارة املشروع وجيب أن يتم وصف مفهوم إلدارة املشروع يف .2

 عرضه خالل تنفيذ املشروع. 
على اساس    االستفادة من خدمات احلوسبة السحابية يف جيب على مقدم العرض إتباع املنهجية العاملية املعرتف هبا يف .3

التنمية التكرارية كما تسمح املنهجية املتبعة التغيي والتكيف مع املتغيات اجلديدة وذلك لتسليم سريع للمشروع وجبودة  
عالية وحتقيق احتياجات ورضا موهبة وتوفي تقديرات أفضل والسيطرة على اجلدول الزمين للمشروع. كما جيب أن  

 روعيتضمن ذلك يف عرضه خالل تنفيذ املش
جيب على مقدم العرض تطوير خطط عمل للمشروع واليت تشمل على األنشطة اليت سيتم تنفيذها لتحقيق أهداف  .4

. وجيب أن توضح خطة العمل بشكل تفصيلي وكامل م ن سينفذ  املقرتحة وخمرجات املشروع يف نطاق املواعيد الزمنية 
 األنشطة والتواريخ اجملدولة لبدء واستكمل كل نشاط. 

ى مقدم العرض تقدمي إطار ضمان اجلودة مبا يشمل شرح طريقة تلبية متطلبات االختبار وضمان اجلودة كما  جيب عل.5
هو حمدد من طلب تقدمي العروض هذا.
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 ( تنظيم املشروع املقرتح4اجلزء رقم ) 15.6
 جيب إدراج تفاصيل تنظيم املشروع الذي يقرتحه مقدم العرض يف هذا اجلزء: 

 اهليكل التنظيمي املقرتح للمشروع  .1
 تكرار وإجراءات التقارير .2
 مقاولني الباطن املقرتحني )اذا وجدوا( .3
خطة التنفيذ واملراقبة والتحكم .4
 خطة رقابة اجلودة / ضمان اجلودة املقرتحة  .5
 خطة االتصاالت املقرتحة مع املعنيني ابملشروع .6
ختيار احللول املقرتحة جيب على مقدم العرض تعريف القيود اليت تؤثر على ا.7

 ( املخرجات 5اجلزء رقم ) 15.7
جيب على مقدم العرض أن يقدم املعلومات عن املخرجات املقرتحة وطريقة تطويرها وتقدميها. جيب على مقدم العرض أن  

ميكن  يقدم قائمة كاملة جبميع املخرجات اليت سيتم إنتاجها. جيب وصف املخرجات اإللزامية طبقا  لنطاق العمل ابلتفصيل.  
إضافة املخرجات اإلضافية مع وصف كامل. وجيب على مقدم العرض استكمال هذا اجلزء ابملعلومات املطلوبة كما هو حمدد  

 أدانه. 

 المواعيد االولية للتسليم المخرجات  رقم
   

 املايل العرض ( تعليمات6اجلزء رقم ) 15.8
مقدم  عرضمناجلزءهذاتعريفالعرض املال. جيبمقدم عرضيفاملطلوبةالتفصيليةء املعلوماتاجلز هذايقدم.1

تعريفويتم .الفين بياانت العرضعنمستقلمغلق ظرفيفووضعهجتليدهوجيباملالالعرضأنهالعرض على
مقدم العرض للمنتجات أو  يفرضهااليتابلرسوممباشرةمباشرة أو غياملتعلقةاملعلومات أهناعلىاملاليةالبياانت

وجيب أن  ٬وتكاليف تفصيلية  اثبتكسعرللمشروععامةمقدم العرض تكلفةجيب أن يقدم  .اخلدمات أو املخرجات
والتطويروالتصميماملتطلباتعلىأيضا  األسعارجيب أن تشملكماالتكاليف.مجيععلىاألسعارمجيعتشمل

وخالفه  والتشغيل واملساندةوالتدريبوالرتكيب
تغيييفموهبة حبقهاوحتتفظ.املالالعرضمنكجزءالتاليةاجلداولواستكماللعرض استخداممقدم اعلىجيب.2

السعودي ابلرايلاألسعارمجيعجيب أن تكون.املقدم التكلفةلتحليلطبقا  النطاق
يفعليهااملتفقاملشروعمراحلعلىيعتمدالدفعمفرداتاالعتبار أن جدولبعني مقدم العرضوجيب أن أيخذ.3

املخرجات املقرتحة. علىتعتمدوابلتالالعملنطاق
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جيب على مقدم العرض أن يقدم اسعار تفصيلية على شكل بنود  .4
العتبارمهاوحتليل مفصل ابلتكلفةويفضل تقدمي تفاصيل أكثر .ابليوم/املوظف مثل البنود علىالتكلفةتقديراتتشمل.5

العروض تقييميفحرجةمعايي
.املنافسةمستندات تغطيهااملتطلبات اليتمجيعيشملأنهعلىالعقدلسعرالشاملاملقطوعاملبلغاعتباروجيب.6

 ومزود خدمة احلوسبة السحابية  ( مؤهالت مقدم العرض7اجلزء رقم ) 15.9
احمللي وتشكيل فريق املشروع    جيب أن يغطي هذا اجلزء معلومات مقدم العرض مبا يشمل املستندات املؤهلة والقدرات والتواجد

 واخلربات ذات الصلة واألدوات واملنتجات املختارة لتسليم احللول املقرتحة. 

 ( قدرات ومؤهالت مقدم العرض 8اجلزء رقم ) 15.10
يتم تقييم مقدمي العروض ابالعتماد على اجلدوى التجارية والتواجد يف السوق واالستقرار وطول فرتة اخلربة يف اجملاالت الفنية  

يقدم  اىل جناح املنفذ يف تنفيذ مشاريع مشاهبة يف جهات حكومية وخاصة. وجيب على مقدم العرض أن    ابإلضافة للمشاريع  
واملؤهالت واليت تشمل معلومات عامة عن مقدم العرض والكفاءة واخلربات السابقة   املعلومات الضرورية لعرض القدرات

 وخالفه. 

 اخلربات السابقة .1
( سنوات يف اململكة العربية السعودية أو دول  4عدد املشاريع ذات الصلة اليت مت إجنازها بنجاح خالل آخر ) أ

 . اخلليج إن وجدت
 . املشروع والطرق واألدوات املستخدمة وتنظيم تسليم "فريق" املشروعمشاريع مرجعية مبا يشمل خصائص  ب
 أحد املشاريع املشاهبة املنفذة من قبل الشركة   استعراض ج

 معلومات االتصال ابلعميل  اسم/وظيفة مسئول االتصال  القيمة/احلجم  اسم املشروع  اسم العميل 
     
     

 

 مراجع مقدم العرض .2
حيث نفذ من خالهلا أعمال مشاهبة لنظام األعمال   ٬مراجع للمشاريع على األقل  ثالثة جيب على مقدمي العروض تقدمي 

فيما يتعلق ابلنطاق والطبيعة الفنية. وستحكم موهبة على تلك املراجع ابالعتماد على املعايي املذكورة بعالية وأيضا  رضا  
 العميل وجناح املشروع. 

 املشروع فريق .3

استضافة موقع مشروع 
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سيتم تقييم مقدمي العروض بناء  على قدرات الفريق العامة واملعرفة وجيب على مقدمي العروض ذو اخلربة تقدمي قوائم جبميع  
املنشآت ومقاولني الباطن املشرتكني يف تنفيذ متطلبات طلب تقدمي العروض. جيب أن يتمتع الفريق عموما  جبميع عوامل  

تنفيذ املشروع على أن يشمل إدارة عليا للمشروع ومعمارية وتطوير وإدارة نظام. وجيب أن   النجاح اليت تضمن يسر وسهولة
 يشرح الفريق بشكل واضح اخلربات السابقة لفريق العمل.  

جيب على مقدم العرض تعبئة اجلدول وحتديد االلتزام  ،  جدول االلتزام ابملواصفات الوظيفية وغي الوظيفية 15.11
 العرض الفين املقرتح.  ابملتطلبات ويكون ضمن 

 مالحظات
  /التزام كامل
 عدم التزام 

 القسم  البند 

دراسة وتقييم الوضع الراهن وكامل نظام موهبة االلكرتوين وحتديد احتياجات  
املؤسسة والسعة االستيعابية احلالية واملستقبلية. )يفضل ان يكون يف موقع 

 As-Is Assessment موهبة( 

 نطاق العمل

تصميم حل متكامل وشامل ومرن خلدمة احلوسبة السحابية للمؤسسة لتغطية  
 احتياجات املؤسسة احلالية واملستقبلية 

 واالكثر كفاءة  ابألفضلحتديد واختيار مزود اخلدمة السحابية والتوصية  
التنسيق والتواصل مع مزود خدمة احلوسبة السحابية املوصى به لتنفيذ املشروع   

والشركة مزودة وابرام االتفاقيات، على ان تربم العقود او االتفاقيات بني املؤسسة  
 اخلدمة مباشرة 

كامل موقع موهبة االلكرتوين واخلدمات  تنفيذ وبناء واستضافة واختبار وتشغيل   
 االلكرتونية املرتبطة به لدى مزود خدمة احلوسبة السحابية  

التشغيل والصيانة ملدة عام ميالدي واحد يبدأ من اتريخ اإلطالق الفعلي لكامل  
 النظام 

 إدارة املشروع يف مجيع مراحله من البداية وحىت تسليم املشروع واغالقه  
تزويد التقارير والتصاميم والتوصيات واملستندات الفنية الالزمة واملتعلقة بتنفيذ   

 املشروع والتشغيل 
 التدريب ونقل املعرفة للمختصني يف تقنية املعلومات  
جيب ان توفر الشركة املتقدمة مجيع التخصصات يف فريق التقييم للبيئة احلالية  

 تطبيقات وقواعد بياانت وغيها. لتغطية كافة اجلوانب من 
جيب ان تتم فرتة التقيم واملعايشة من داخل مقر املؤسسة )ميكن التواصل مع   

 موهبة وحتديد االلية املناسبة( 
Provide architectural and engineering support for best-
practice design of Cloud Solution to support the SharePoint 
applications

Solution & 
Services

استضافة موقع مشروع 
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Provide best practice configuration of Cloud resources to 
allow the Mawhiba to measure, monitor, and manage the 
ongoing cost of the Mawhiba Cloud environment.
Review Mawhiba Application Design, SQL, SharePoint 
and 3rd Party Service Integration to propose Cloud 
Solution. 
Design and configuration of Cloud
Cover Cloud Support SLA
All requested Services, Professional Service must be 
included in Proposal with End-to-End Configuration and 
Migration.
Build Cloud Solution Training Roadmap and deliver 
Trainings for Mawhiba Team.
Cloud Solution must have Web Application Firewall 
protection with Professional Service to build WAF rules 
from Scratch as best practices to protect Application

SecurityCloud Solution must include DDOS protection.
SIEM Solution Protection.
Servers protected with Anti-virus solution.
Firewall protection.
VPN Gateway to Access Cloud with Multifactor 
Authentication.

Network 
Load Balancer Service included with SSL Offloading.
Cloud Solution must include Dedicated Internet Bandwidth 
to make sure huge concurrent Solution.
VPN Gateway to Access Cloud with Multifactor 
Authentication.
Servers Computing must be properly sized and assigned as 
expected Capacity.

 

Servers 
Server & Storage must be included on demand.
MSSQL and Cloud SQL option both must be proposed with 
License.
Cloud Solution must Comply High Available Solution.

Scalability /High 
Availability 

Cloud Solution must be scalable with automated process to 
increase the capacity to support huge users during huge load 
detection
Cloud Solution Must Include Backup Services for Server’s 

& Application on Cloud
Must perform the External websites Stress Load.

- Stress Load result of Existing Data Center 
Capacity of Concurrent Session.

- Stress Load result of Mawhiba Cloud websites 
After Migration.

- Comparison report of Mawhiba DC and Cloud DC 
concurrent session

External Stress 
Load 

 ا بشكل كامل واستيعاهب  مجع كامل املتطلبات واملعلومات ذات العالقة وحتليلها
،  خدمة احلوسبة السحابية   وتشغيل  تنفيذتقييم وتصميم و وأخذها بعني االعتبار يف  

   هذه الوثيقة( يف  3-4)البند   ... و تشمل أعمال وحلول موهبة احلالية

احتياجات ومتطلبات 
املؤسسة يف خدمة 
 احلوسبة السحابية 

استضافة موقع مشروع 
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على املورد أن يقوم بتقدمي أفضل جدول زمين ممكن لتنفيذ أعمال املشروع  
التنفيذ بعد  بدأ ي املوضحة يف وثيقة طلب العروض ويف أقل وقت ممكن على أن 

 هذه الوثيقة(  يف  1-5…   )الفقرة  من اتريخ التعميداسبوعني 

 للمشروع  اإلطار الزمين
 

( مرحلة تنسيق حيث يكون النظام فيها  ”Go-live“مرحلة بدء التشغيل )
- 4... )البند    املذكورة  وأهداف املشروع  تشغيلي بشكل كامل طبقا  للمتطلبات

 يف هذه الوثيقة(   4

مرحلة بدء التشغيل 
(“Go-live” ) 

املنفذة توفي فريق عمل متكامل اثناء التنفيذ تطلب موهبة من اجلهة 
"Implementationلضمان جناح املشروع وسي العمل ابلشكل املطلوب " 

 يف هذه الوثيقة(  4.6... )البند 

تشكيل الفريق وجدول 
 تعيني العاملني 

 
لألنظمة  التصميم و عمل تقييم للوضع احلال من انحية البنية التحتية جيب 

 قنية املستخدمة ومدى توافقيتها مع احلل املقرتح واخلدمات والت 

املتطلبات الفنية 
 للخدمات والتطبيقات 

 

من املستخدمني  عداد كبيةال يوفر احلل املقرتح حتمل خدمات موهبةان جيب 
 High Scalableويكون قابل للتوسع  بشكل متزامن وغي متزامن 

 , Trainingان يغطي احلل املقرتح مجيع االعمال املتعلقة ابل   جيب 
Implementation , Customization  ،Operation. 

 Built-inجيب ان يشمل احلل املقرتح نظام رقابة مع توفي التقارير 
monitoring 

جيب ان يشمل احلل سهولة الوصول لبيئة االستضافة من اي مكان مبستوى امان 
 ال مع وجود تقارير تفصيلية لعمليات الوصول ومن قام بذلك. ع

جيب ان يتم إضافة مقرتح ملعاجلة دورة اعمال التطوير والنشر  
(Deployment  والتشغيل )DevOps  و إختبارها  والية اطالق اخلدمات

 وان يبىن احلل على افضل املمارسات
مناسبة ملعاجلة نقل وربط البياانت يف حالة  حلول جيب ان يشمل املقرتح على 

 . البياانت داخل املؤسسة قواعد  مع هاربطو  كانت البياانت يف اكثر من مكان 
جيب توفي خطة واضحة للنسخ االحتياطي من امللفات بطريقة امنة وتوفي خطة 

 خطرواضحة السرتجاع النظام  يف حال التعرض ألي 
 Failover اخلدمات  جيب تقدمي  حل  وضمان لتفادي الفشل
 Load balancing للخدمات  جيب تقدمي  حل  وضمان  لتوزيع احلمل 

من خالل خطة عمل تفصيلية وموضحة على مراحل  التنفيذميكن ان يكون 
 ابالتفاق مع تقنية املعلومات يف موهبة. 

جيب ان يشمل احلل على أتمني وصول مدراء بيئة الشيبوينت او اخلدمات  
بطريقة امنة للدخول وتعديل االعدادات او احملتوى او اي شيء يتعلق ابعمال 

 تشغيل اخلدمات. 

استضافة موقع مشروع 
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التكامل مع اجلهات  ألليةجيب ان يشمل احلل على طريقة واضحة وموثقة 
 جهة خارجية جديدة  او ثل علم وسداد و يسراخلارجية ملوهبة م 

 Performanceجيب ان يشمل احلل على الية اختبار اداء اخلدمات واماهنا  
and security 

او تشغيل اخلدمات    جيب توفي مجيع الواثئق املتعلقة ابلية تطوير ،نقل ، اطالق
 على البيئة السحابية او اي واثئق ذات صلة متت االشارة او مل تتم االشارة هلا.

جيب تقدمي االستشارات الفنية الالزمة للتطوير للخروج أبفضل املمارسات لعملية  
 التطوير والتشغيل.  

 جيب ان يوفر احلل الية الرسال التنبيهات .
 .Source control احلل خاصية حفظ امللفات وإدارهتاجيب ان يوفر 

جيب ان يوفر احلل توصية التباع افضل املمارسات لتحسني اداء التطبيقات مثل 
 (وغيها من احللول.CDNإستخدام )

 APIجيب ان يوفر احلل عمل تصميم الستضافة اخلدمات وإدارهتا مثل 
manager   وAPI backend   .وكل ما يتعلق بذلك 

 SSOجيب ان يوفر املقرتح حل للدخول املوحد للخدمات. 
املمارسات أللية الربط مع اخلدمات الداخلية  جيب ان يوفر املقرتح افضل

 (. Integrationواخلارجية. )
يوجد لدى موهبة حاليا بيئة ربط مع اجلهات اخلارجية ، جيب على املتنافس تقييم 

 بيئة الربط وإقرتاح احلل االنسب بناءا على ميزات اخلدمات السحابية املقرتحة. 
 اللية الربط مع نظام التعليم االلكرتوين يف موهبة. جيب ان يوفر املقرتح التصور 

  Manager serviceجيب ان يشمل املقرتح على خدمات صيانة ودعم 
 وتكون ببند مستقل وميكن ملوهبة إستثنائه عند التعاقد وجيب ان يكون مفصال.

 Microsoftجيب ان يطبق احلل املقرتح معايي مزود اخلدمة املقرتح مثل 
azure    او غيه وان ال خيرج عن املعايي املتبعة ومدعم بواثئق من مزود اخلدمة

وان يكون احلل عام يسهل ترقيته او خصخصته مستقبال وان اليكون له اي 
 ارتباط ابلشركة املنفذة. 
رتح معايي مزود اخلدمة السحابية وان ال خيرج عن املعايي جيب ان يطبق احلل املق

املتبعة ومدعم بواثئق من مزود اخلدمة  وان يكون احلل عام يسهل ترقيته او 
 خصخصته مستقبال وان اليكون له اي ارتباط ابلشركة املنفذة. 

جيب ان يشمل العرض على مقرتح خطة التنفيذ ويكون على شكل مراحل  يبدأ 
ابخلدمات للمستخدمني اخلارجيني )الطالب( واملراحل االخرى الدارة انظمة 

 اخلدمات. 
، وحتديد  للحل املقرتحجيب أن حيتوي العرض املقدم على توفي التدريب املناسب  

 شكل واضحنوع التدريب ومدته لفئات املستخدمني ب 
التدريب ومواد التدريب 

 ونقل املعرفة 

مشروع 
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     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  36 رقم الصفحة

جيب توفي دليل تقين ودليل مستخدم إلكرتوين مناسب لكل مكوانت األنظمة  
 واحللول، وأن يتوفر لكل فئة مستخدم ألي نظام دليل إلكرتوين خاص هبا 

واستضافة للمختصني يف تقنية املعلومات تشمل إدارة وبناء  نقل املعرفة والتدريب  
وتشغيل خدمة احلوسبة السحابية. جيب تقدمي املعرفة واخلربة اىل املختصني يف 
 املؤسسة لتمكينهم من إدارة وتشغيل اخلدمة دون االعتماد على اي جهة خارجية. 

يضمن التدريب الفين تدريب موظفني )مرشحني( يف موهبة بشكل جيد إلدارة 
وإدارة وتشغيل خدمة   نظمة على املدى الطويلالنظام وتنصيبه وتشغيله وصيانة األ 

احلوسبة السحابية. جيب ان يشمل التدريب مجيع االجزاء الضرورية لتمكني  
املختصني يف موهبة من القيام إبدارة وتشغيل االنظمة وخدمة احلوسبة السحابية  

 ذاتيا ودون احلاجة لالستعانة جبهة خارجية.
اخلدمات املطورين على تطوير خدمات    تدريب جمموعة حتددها موهبة من ويشمل  

عن طريق توفي تدريب عملي ومواد تدريبية مرئية ومكتوبه وتدريبات السحابية 
 ( Labsعمليه )

جيب على مقدم العرض إعداد خطة التدريب النهائية ابلتنسيق مع موهبة. وستقوم 
يضمن مقدم  موهبة بتقييم اجلودة ومشولية مواد وأدوات التدريب، كما جيب أن 

جيب أن  ذوي العالقة. واملختصني العرض إجراء التدريب جلميع املستخدمني
 تطويره وطريقة املقرتح التدريب عن وتفاصيل  مقدم العرض معلومات يقدم

 . ابلتدريب ذات الصلة التكاليف ...   مقدم العرض مجيع ويتحمل .وتقدميه
 يف هذه الوثيقة(  6)البند 

 الضمان 
يضمن مقدم العرض أن مجيع املخرجات ضمن العرض املقدم ستكون جيب أن 

   خالية من عيوب التصميم واملواد واملصنعية
 املساندة الفنية  يف هذه الوثيقة(  7.1)البند  …  

 التشغيل والصيانة  
هذا املتطلب اختياري وميكن أن تقوم موهبة ابستثنائه عند التعاقد لذا يتوجب 

مستقل يف العرض املال. كما أن طريقة الدفع ملرحلة التشغيل  فصله يف بند 
 يف هذه الوثيقة(  2-7)البند   … والصيانة

 ستندات املستخدم النهائي م 8
 متطلبات املستندات

 الفنية والتشغيلية 
 اختبارات قبل التشغيل التجريب  9.1

االختبارات   متطلبات
 وضمان اجلودة

 أساليب االختبارمنهجية /  9.2
 ختبارات القبول التشغيلية ا 9.3

جيب على املتنافس توفي الية واضحة بعملية التسليم تشمل مجيع االجزاء املراد 
تسليمها واملتفق عليها ويتم التسليم على اساسها وجيب املوافقة عليها من موهبة،  

 امل قبول النظام الك 
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 بنهاية فرتة قبول النظام الكامل خطيا  ملقدم العرض عند استكمال  وهبة،ستؤكد م
 )كامل البند(    …

يتم التنسيق فيها حيث يكون النظام مت تشغيله    "GO LIVEمرحلة اإلطالق "
بشكل كامل )أو ميكن تشغيل النظام على مراحل حسب احلاجة وابلتنسيق بني 

 )كامل البند(    … موهبة واملنفذ(
 فرتة النشر واإلطالق

 )كامل البند( متطلبات وشروط عامة 3.1

 التعليمات العامة 

 )كامل البند(  العطاءاتو  املنافسة 2
 )كامل البند( عمليات طلب العرض 2.6
 )كامل البند( خربات مقدم العرض  14
 )كامل البند( منهجية العمل  13

 )كامل البند(  إدارة التغيي 1.7
 خلدمات احلوسبة السحابية )كامل البند( مقدم احللول  2.3
 )كامل البند(  السريةبيان  1.4
 )كامل البند(  املالحق 15

   مؤهالت مقدم العرضتقدمي 
 اخلربات السابقة 

 مراجع مقدم العرض 
 املشروع  فريق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

استضافة موقع مشروع 



    cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةملشروع استضافة موقع موهبة اإلعروض الوثيقة طلب 
                                                                                 

 

     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  38 رقم الصفحة

 واحللول املقرتحة ومعلومات املتنافس: دراسة وتقييم الوضع الراهن جدول نتائج 15.12
يجب على مقدم العرض تعبئة الجدول وتحديد اإلجراء /الحل المقترح  حسب الجدول في االسفل وإرفاقه مع الحل العرض     

  الفني 

As-Is Assessments

Topic Action/Proposal

Identity and user access
assessment

Applications assessment

Data assessment

Technology assessment

Integration model assessment
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Operation model assessment

Migration Plan

Topic Action/Proposal

Phases/Stages design

استضافة موقع مشروع 



    cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةملشروع استضافة موقع موهبة اإلعروض الوثيقة طلب 
                                                                                 

 

     cloud لكرتوين واخلدمات املرتبطة به لدى مزود خدمة حوسبة سحابيةموهبة اإلاستضافة موقع مشروع  40 رقم الصفحة

Operation model for each phase

Migration backup plan

Migration approach detailed
design

Cloud subscription and services

Solution Plan

Topic Action/Proposal

Identity and user access
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Applications

The design which depict
Mawhiba applications on the
cloud (after migration) for layers,
components, and the integration
pattern

Data

Database, data sync/data flow,
replication, and database backup

Technology

Topology, communication matrix,
and technology stack

Integration design

Notification

Monitoring

Cyber Security
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DevOps

Testing

Operation and Support

Topic Action/Proposal

Backup plan

Failover plan

Data replication

Training

Topic Action/Proposal

Training Topics Coverage

Training Quality

Technical Capabilities

Topic Action/Proposal
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Company Portfolio

Skills

Quality of documentation

Team structure

 
 
 .. انتهى




