دعوة عامة لتأهيل املقاولين ملشروع
(بناء وتطوير األنظمة التقنية التكاملية
للملكية الفكرية)
التاريخ 23 :أبريل 2019

دعوة تأهيل مقاولين عقد مشروع بناء وتطويراألنظمة التقنية التكاملية للملكية
الفكرية
يدعوكم مكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار إلى املشاركة في برنامج تأهيل املقاولين املسبق
تمهيدا لدعوتكم لتقديم عروضكم الفنية و املالية و ذلك ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني
وفي إطار املنافسة العامة.
وفي حال الرغبة باملشاركة في برنامج تأهيل املقاولين واملشاركة في املناقصة التي سيتم طرحها الحقا،
املرجو قراءة هذا اإلعالن وملحقاته بحرص والتأكد من فهمه جيدا وإتباع الخطوات الالحق ذكرها )
املتطلبات( في امللحق الثالث من هذه الدعوة مع مراعاة التقيد بتاريخ التسليم النهائي .حيث أن القصور
وعدم استيفاء وتسليم جميع املتطلبات في موعد التسليم النهائي أو قبله يعد سببا في عدم التأهل.
يحق ملكتب تحقيق الرؤية ملنظومة التجارة واالستثمار قبول أو رفض أي تسليم وفقا ملا تراه مناسب
آخر موعد إلرسال االستفسارات
آخر موعد إلرسال ملفات التأهيل

امللحقات املرفقة
امللحق األول :ملحة عامة
امللحق الثاني :نبذه عن الخدمة املطلوبة
امللحق الثالث :املتطلبات
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وزارة التجارة واالستثمار دور
امليزانين  -مكتب تحقيق الرؤية

امللحق األول
ملحة عامة
نبذة عن رؤية اململكة 2030
نبذه عن برنامج التحول الوطني
نبذه عن (الجهة)

نبذه عن رؤية اململكة العربية السعودية 2030
لقد حبا هللا اململكة العربية السعودية مق ومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية
عديدة ،تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.
ورؤية أي دولة ملستقبلها تنطلق من مكامن القوة فيها ،وذلك ما انتهجتنه اململكة عند بناء رؤية 2030م.
فمكانة اململكة في العالم اإلسالمي ستمكنها من أداء دورها الريادي كعمق وسند لألمة العربية واالسالمية،
كما ستكون قوتها االستثمارية املفتاح واملحرك لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها موقعها
االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث.
تعتمد الرؤية على ثالث محاور رئيسية وهي :اقتصاد حيوي ،اقتصاد مزدهر ووطن طموح وهذه املحاور
تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.
وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اثني عشر برنامجا
لتحقيق رؤية اململكة العربية السعودية.
 .1برنامج التحول الوطني
 .2برنامج خدمة ضيوف الرحمن
 .3برنامج صندوق االستثمارات العامة
 .4برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
 .5برنامج تطوير القطاع املالي
.6
.7
.8
.9

برنامج تحسين نمط الحياة
برنامج ريادة الشركات الوطنية
برنامج الشراكات االستراتيجية
برنامج اإلسكان

 .10برنامج التخصيص
 .11برنامج تعزيز الشخصية الوطنية
 .12برنامج تحقيق التوازن املالي

نبذة عن برنامج التحول الوطني ( تتغيرحسب البرنامج الذي تندرج تحته املبادرة )
ّ
التحول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية اململكة العربية السعودية  2030وإدراك
أطلق برنامج
التحديات التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها.
وحددت الجهات املشاركة في البرنامج أهدافا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية
ّ
التحديات إلى العام  2020بناء على مستهدفات محددة ،ومن ثم تحديد املبادرات
 2030ومجابهة هذه
الالزمة لتحقيق هذه األهداف بشكل سنوي ،وبناء خطط تفصيلية لها ،تعتمد على مؤشرات مرحلية
لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج في عامه األول على مستوى  24جهة حكومية على أن يتم مراجعة
الجهات املشاركة في األعوام املقبلة.
ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية اململكة العربية
السعودية  ،2030واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها ،وتعتبر مبادرات البرنامج للعام  2016م هي املوجة
ّ
وسيتم مراجعتها وتقييمها والنظر في
األولى لتحقيق ذلك ،والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها
كفايتها وأدائها دوريا وتطويره وفق آلية عمل البرنامج.
والتزاما بتوجه الرؤية لدعم املرونة في العمل الحكومي ،ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة
التنسيق والعمل املشترك عبر تحديد بعض األهداف املشتركة للجهات ّ
العامة بناء على األولويات

الوطنية ،والدفع نحو التخطيط املشترك ،ونقل الخبرات بين الجهات ّ
العامة ،وإشراك القطاعين الخاص
وغير الربحي في عملية تحديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ ،واملساهمة في املتابعة
وتقييم األداء.

نبذة عن الجهة
تعمل الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تعزيز تنافسية االقتصاد الوطني ،ودعم نمو ثقافة امللكية
الفكرية في اململكة العربية السعودية ،وإبراز الهيئة السعودية للملكية الفكرية بوصفها املركز الرئيس ي
للملكية الفكرية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ورؤيتها بأن تكون هيئة متكاملة للملكية الفكرية ذات مكانة عاملية ومركزا رئيسا للملكية الفكرية في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وللحصول على مزيد من املعلومات ،نرجو زيارة املوقع االلكترونيwww.saip.gov.sa :

امللحق الثاني
نبذة عن الخدمة املطلوبة
عنوان العقد
التاريخ املستهدف لبداية العقد
مدة العقد
مكان التنفيذ
وصف عام للخدمة املطلوبة
وصف تفصيلي للخدمة املطلوبة

عنوان
العقد
التاريخ
املستهدف
لبداية
العقد
مدة
العقد
مكان
التنفيذ
وصف
عام
للخدمة
املطلوبة
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 18شهرا ميالديا
الرياض – يجوز أن يكون جزء من فريق العمل خارج الرياض
يهدف املشروع بشكل رئيس ي إلى بناء وتطوير األنظمة التقنية املتكاملة ملزودي خدمات امللكية الفكرية من البراءات
والعالمات التجارية وحقوق املؤلف ،وذلك من أجل إنجاز أهداف الهيئة االستراتيجية التي تساهم في تحقيق رؤية
اململكة العربية السعودية  2030ويتم بناء هذه األنظمة بحسب منهجية تطوير البرامج(Agile Methodology-
)Scrum
يحدد هذا القسم بنود نطاق العمل والتي تشمل ما يلي:
 املتطلبات الوظيفية املتطلبات غير الوظيفية -متطلبات البنية التحتية

وصف
تفصيلي
للخدمة
املطلوبة

.a

.b

.c

متطلبات أمن املعلومات
يجب على االس ت ت ت تتتش ت ت ت تتاري إكمال كافة بنود نطاق العمل الواردة أعاله ،وال يعتبر املش ت ت ت تتروع مكتمال في
حالة اإلخالل بإتمام كافة األعمال املذكورة ض ت ت ت تتمن نطاق العمل الذي س ت ت ت تتيتم االتفاق عليه ض ت ت ت تتمن
التخطيط لجوالت تطوير خدمات إلكترونية بحسب منهجية تطوير البرمجيات املرنة
على االس ت ت ت تتتشت ت ت ت تتاري خالل أول ش ت ت ت تتهرين تطوير وتجهير جتتدول متطلبتتات املنتج ()Product Backlog
متض ت ت ت تتمنتتا خطط اإلطالق تتات ( )Release Planningممتتا يض ت ت ت تتمن أن يغطي ك تتافتتة نط تتاق األعم تتال في
املشروع خالل جوالت التطوير والحصول على موافقة الهيئة على جدول املتطلبات.
ورغم ان متطلبات املنتج س ت تتوف يتم تفص ت تتيلها إلى قص ت تتص مس ت تتتخدم ( )User Storiesخالل تحليل
املش ت تتروع إال أن النس ت تتخة األولى من ت ت تتجل املنتج والتي على االس ت تتتش ت تتاري تقديمها خالل اول ش ت تتهرين

.d

.e

.f
.g

.h
.i

.j

يجب أن تكون مفص تتلة بما يكفي للتأكد من تغطيتها لكامل نطاق العمل خالل فترة املش تتروع ،ويجب
أن تحتوي على قصص مستخدم مفصلة إلى اإلطالقة األولى على األقل.
على كامل فريق عمل االس ت ت ت تتتش ت ت ت تتاري معرفة اس ت ت ت تتتخدام البرامج التالية الخاص ت ت ت تتة املتعلقة بإجراءات
التطوير:
Jira Software o
BitBucket o
Jenkins o
Confluence o
على كامل فريق العمل معرفة األداة  Gitإلدارة الكود املصتتدري ( )Source codeوفي حال عدم معرفة
بعض أعض تتاء فريق العمل بهذا البرنامج على االس تتتش تتاري توفير دورة تدريبية للفريق على هذه األداة
عند بداية املشروع.
على كافة أعضت ت تتاء الفريق املعرفة بمنهجية التطوير املرنة  -ست ت تتكرم ( )SCRUMوفي حال عدم معرفة
بعض أعضاء بمنهجية سكرم على االستشاري توفير دورة تدريبية للفريق عند بداية املشروع.
يلتزم االس ت ت ت تتتش ت ت ت ت تتاري بتوفير خمس بيئ تتات عم تتل (اإلنت تتاج ،الت تتدريج/الت تتدري تتب ،واالختب تتار والجودة،
والتطوير ،احتواء الكوارث) وحسب ما هو متعارف عليه في تصميم وإدارة املشاريع املشابهة لضمان
عدم التأثير على أي من االنظمة العاملة في الهيئة.
يلتزم فريق االستشاري بساعات العمل الرسمية بالهيئة
يمكن القبول بتواجد عدد من أفراد الفريق خارج موقع العمل ( )Virtual Teamوقد تم التوضتتيي في
جتتدول الوظتتائف العتتدد والوظتتائف التي يجتتب توفرهتتا في موقع العمتتل ،بينمتتا بقيتتة الوظتتائف يمكن
تواجتتدهتتا ختتارج موقع العمتتل على أن تكون متفرغتتة للعمتتل على املش ت ت ت تتروع ،ويجتتب توفيرهتتا في موقع
العمتل مت لزم ذلتك ،كمتا يمكن أن يتواجتد ذلتك الفريق لفتره داختل املوقع وفتره أخرى ختارج املوقع
حسب احتياجات العمل.
يلتزم االستتتشتتاري بتوفير ما يلزم من خبرات إضتتافية في البرمجيات وقواعد البيانات والتصتتميم طوال
مدة املشتتروع حستتب ما تراه الهيئة مناستتبا وحستتب توجيه مدير املشتتروع املخول من الهيئة لضتتمان
س ت تتير العمل بما يلاي احتياج املش ت تتروع بنظام أيام العمل على أن يتم توفير املتطلبات في غض ت تتون 10
أيام عمل كحد أقص ت ت ت ت من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة وعلى أن تكون أقل مده للتكليف ش ت ت ت تتهر،
ويمكن احتس ت ت ت تتاب أو اس ت ت ت تتبتدال هتذه األيتام من الفترة املطلوبتة من فريق التنفيتذ واعتدد الس ت ت ت تتنوات
املناظرة.

 3.2.1.1املتطلبات الوظيفية
توفر األنظمة التقنية املتكاملة للملكية الفكرية الخدمات الالزمة لكافة املستفيدين والجهات املرتبطة ،ويرتبط
بكل من هذه الخدمات إجراءات العمل املحددة واملصممة لتحقيق أهداف االعمال والجهات ذات العالقة وفيما
ٍ
يلي رسم يوضح النموذج السياقي لهذه األنظمة:

المكاتب
الدولية للملكية
الفكرية

المنظمة
العالمية للملكية
الفكرية

طالب الملكية
(أفراد /
شركات)

مزودي
الخدمات
الخارجية

األنظمة الرئيسية :
براءات ،عالمات ،حقوق
المؤلف
األنظمة الثانوية مثل :
عيادات الملكية ،أكادمية
الملكية ،إدارة الجماعية
لحقوق الملكية ،نظام
احترام الملكية ،تظلمات
الملكية ... ،

الجهات
الحكومية
السعودية
األخرى

الجامعات

بوابات الدفع
الباحثيت
وعامة الناس

الشكل  –3النموذج السياقي لألنظمة التقنية املتكاملة للملكية الفكرية

أ  .الخدمات الرئيسية املطلوب أتمتها:

وصف الخدمة

م

الخدمة  /املتطلب

1

إيداع طلب وطني

2

إيداع طلب PCT

3

طلب التعديل/حذف  /إضافة على بيانات مخترع أو
مقدم طلب أو وكيل

4

طلب التعديل او اإلضافة على الطلب

5

الرد على الفحص الشكلي

خدمة تمكن مقدم الطلب من الرد على تقرير الفحص الشكلي للطلب.

6

الرد على الفحص املوضوعي

خدمة تمكن مقدم الطلب من الرد على تقرير الفحص املوضوعي للطلب.

7

تسجيل وكيل جديد

8

تسجيل مقدم طلب جديد

9

تحب طلب

10

طلب تغيير ملكية

11

تسديد املقابل املالي السنوي

12

تسديد املقابل املالي للمني

13

تسديد تكاليف الفحص املوضوعي والنشر

14

طلب تسجيل عقد ترخيص

15

طلب تسجيل ترخيص اجباري

16

طلب إعادة إصدار وثيقة حماية

تمكن هذه الخدمة مقدم طلب براءة االختراع من الحصول على وثيقة حماية (شهادة
البراءة) بديلة للوثيقة السابقة بسبب فقدان الوثيقة أو تلفها أو تعديل على البراءة أو
تغيير مالك البراءة.

7

طلب الحصول على صورة طبق االصل

خدمة تمكن مقدم طلب براءة االختراع من الحصول على نسخة معتمدة من الطلب
أو وثيقة الحماية

18

التماس إعادة إجراءات سير الطلب

تمكن هذه الخدمة مقدم طلب براءة االختراع من تقديم التماس إلعادة إجراءات سير
الطلب الى النظام الستكمالها.

19

التماس تصحيي أو إضافة اسبقية

تمكن هذه الخدمة مقدم طلب براءة االختراع من تقديم التماس إلضافة اسبقية أو
للتعديل على االسبقية املوجودة في النظام.

 .1اسم النظام (نظام براءات االختراع)
خدمة تتيي للمستخدم ايداع طلب براءة االختراع /نموذج صناعي /دائرة متكاملة
خدمة تتيي للمستخدم ايداع طلب براءة االختراع دولي
خدمة تمكن من التعديل /حذف /إضافة على بيانات مقدم الطلب/املخترع/الوكيل.
خدمة تمكن مقدم الطلب من التعديل على وثائق الطلب املودع.

خدمة تمكن من انشاء حساب وكيل جديد
خدمة تمكن من انشاء حساب مقدم طلب جديد
خدمة تمكن مقدم الطلب على تحب الطلب.
خدمة تمكن من نقل ملكية الطلب إلى شخص آخر
خدمة تمكن مقدم الطلب دفع الرسوم السنوية للطلب.
خدمة تمكن مقدم الطلب دفع املقابل املالي للمني.
خدمة تمكن مقدم الطلب دفع تكاليف الفحص والنشر.
تمكن هذه الخدمة مقدم طلب براءة االختراع من تسجيل عقد ترخيص الستغالل أو
مزاولة اختراع محمي ببراءة اختراع.

تمكن هذه الخدمة مقدم طلب براءة االختراع من تقديم التماس لتمديد مهلة الرد
على تقرير الفحص املرسل له.

20

التماس تمديد املهل

1

تقديم طلب

2

النشر

3

التسجيل النهائي

4

البحث

5

نقل امللكية

6

تعديل اسم املالك او عنوانه او االجراءين معا

7

تعديل وكيل

8

ترخيص باستخدام العالمة

9

الغاء الترخيص

10

الرهن

11

فك الرهن

12

اندماج

13

تعديل صورة العالمة

14

شطب تسجيل عالمة تجارية عن فئة واحدة

15

طلب عالمة جماعية

16

تجديد عالمة تجارية عن فئة واحدة

17

قصر منتجات

18

شهادة ايداع

19

صورة طبق االصل

20

التظلم من قرار الرفض

21

اعتراض على عالمة تجارية عن فئة واحدة

22

اعتراض على عالمة تجارية عن فئة واحدة مع جلسة
استماع

.2

.3

اسم النظام (نظام العالمات التجارية)

اسم النظام (نظام حقوق املؤلف)

1

تقديم طلب

2

النشر

3

التسجيل النهائي

4

البحث

5

نقل امللكية

6

تعديل اسم املالك او عنوانه او االجراءين معا

7

تعديل وكيل

8

َّ
ترخيص باستخدام املؤلف

9

الغاء الترخيص

10

الرهن

11

فك الرهن

12

َّ
تعديل املؤلف

13

َّ
شطب تسجيل املؤلف

14

طلب عالمة جماعية

15

َّ
تجديد املؤلف

16

شهادة ايداع

17

َّ
نسخة من أصل املؤلف

18

التظلم من قرار الرفض

19

َّ
اعتراض على املؤلف

1

إيداع طلب وطني

خدمة تتيي للمستخدم ايداع طلب براءة االختراع /نموذج صناعي /دائرة متكاملة

2

ربط وموائمة منصة تبادل وثائق PPH

موائمة ربط منصة تبادل وثائق  PPHمع نظام املعلومات (األنظمة اإللكترونية) مع
الدول املوقع معها برامج  PPHتتيي للفاحص تبادل نتائج الفحص

3

عمل التعديالت الالزمة على أنظمة البراءات
والعالمات وحق املؤلف للسماح بمسار التحقق
السريع

( .4اسم النظام( نظام مسارالتحقق السريع)(PPH

.5

اسم النظام (نظام عيادات امللكية الفكرية)

1

منصة تسجيل الشركات االستشارية

تسجيل ،تعديل ،إضافة خبرات ،فوترة

2

نظام جدولة مواعيد مع الشركات االستشارية

جدولة مواعيد مع الشركات االستشارية

3

طلب موعد مع مستشار ملكية فكرية

4

الربط مع أنظمة امللكية الفكرية لتسجيل الطلبات
.6

فتي ملف ،تسجيل طلب موعد ،متابعة طلب

اسم النظام (نظام أكاديمية امللكية الفكرية)
تعريف باألكاديمية وخدماتها وبرامجها التطويرية واملهنية

1

صفحة تعريفية

2

مكتبة امللكية الفكرية

خدمة بحث أرشيفية لعناوين الكتب ومؤلفيها املتوفرة بمكتبة امللكية الفكرية
الفعلية بالهيئة

3

التسجيل كمتدرب

خدمة تسجيل املستفيدين من برامج األكاديمية

4

دروس تفاعلية

خدمة تتيي للمتدرب بالبرامج التدريبية عن بعد بالتفاعل وطرح األسئلة مباشرة على
املدرب

5

جدول زمني

جدولة مواعيد البرامج التدريبية

6

نظام فوترة

خدمة تتيي للمتدرب دفع املقابل املالي للبرامج التي يرغب بالتسجيل بها

7

نظام إصدار الشهادات

خدمة تتيي املتدربين الحصول على شهادة الكترونية تفيد باجتياز املتدرب البرنامج
املسجل فيه

8

شراكة مع وزارة التعليم

خدمة تتيي للهيئة متابعة أداء طالب برنامج الدراسات العليا التخصص ي للملكية
الفكرية الكترونيا

9

اختبارات الكترونية

اختبار الكتروني لكل برنامج تدرياي عن بعد ( )MCQsيلزم املتدرب اجتيازه للحصول
على الشهادة

1

طلب الترخيص

ترفع الجهة طلبها إلصدار رخصة منظمة جماعية

2

رفع الوثائق املطلوبة

ترفع الجهة الطالبة املستندات املطلوبة (بيان بأعضائها ،أعمالهم ،العقود املوقعة
معهم)

3

استعراض الطلب

يتم استعراض الطلب والوثائق لدراسة الطلب

4

املوافقة  /الرفض

في هذه املرحلة يتم اتخاذ القرار وتبليغ الجهة باملوافقة من عدمها

5

املدفوعات

في حال املوافقة تصدر فاتورة باملقابل املالي للرخصة تقو الجهة بدفعه

6

اصدار الرخصة

تصدر الرخصة الرسمية ورقية والكترونية

.7

اسم النظام (نظام إدارة الجماعية لحقوق امللكية))(CMOs

تقوم الهيئة بإدارة الرخص (متابعة التزام املنظمات بالشروط ،شطب الرخصة،
تجديدها ،استالم تقارير االعمال للجهات املرخصة)

7

إدارة الرخص

1

التسجيل خدمة تتيي للمستخدم

2

التحقق

خدمة تتيي للموظف املختص بالهيئة التحقق من البيانات واملتطلبات األولية لقبول
الطلب

3

القبول

خدمة توضح للمستخدم قبول الطلب ليتم التالي* :قبول الطلب ومني الترخيص
مباشرة (استثناء) * قبول الطلب واملوافقة على التقدم لالختبار

4

منصة تعليمية

صفحة خاصة باملتطلبات والشروط للتسجيل ،وكذلك مقاطع تعليمية عن كيفية
التسجيل

.8

اسم النظام (نظام ترخيص وكالء ملكية فكرية)
التسجيل ،ويمكن ان يكون املستخدم :فرد  /مؤسسة /شركة

5

لوحة معلومات تفاعلية

لوحة معلومات  Dashboardيمكن االستفادة منها ملتابعة مؤشر التسجيل واملني
واإللغاء يمكن تصديرها أو مشاركتها بعدة صيغ (فورمات)

6

قائمة أسماء وبيانات املسجلين

يتيي ألي شخص الحصول على قائمة باألسماء وباللغتين ،والعناوين الخاصة بهم
وكذلك وصف حالة الترخيص

1
2

.9
الربط مع الجهات الحكومية ذات العالقة ملتابعة
أداء اإلنفاذ

اسم النظام (نظام احترام امللكية الفكرية)

بناء لوحة قياس أداء منظومة اإلنفاذ شاملة
مؤثرات قياس أداء
 .10اسم النظام (نظام تظلمات امللكية الفكرية)

1

الربط مع أنظمة امللكية الفكرية املركزية

2

تسجيل اعتراض

3

متابعة حالة الطلبات

4

جدولة املواعيد إلدارة التظلمات

5

الربط مع األنظمة الخارجية مثل وزارة العدل
وديوان املظالم وبرنامج يسر للتعامالت اإللكترونية

1

 .11اسم النظام (أنظمة لدعم مبادرة االعتبارالدولي)
اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعالمات يلزم
عمل آلية إلكترونية لربط امللف الرئيس Master File
الدول األعضاء بإدراج األصناف على العالمات املسجلة ،ويتوفر  File Masterللتصنيف
لتصنيف فيينا
على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية

2

استحداث حقل في نظام إدارة العالمات التجارية
بخصوص تصنيف فيينا بشأن كل عالمة تجارية

3

نقل رموز تصنيف فيينا  Data Migrationمن نظام
أوراكل القديم في وزارة التجارة إلى نظام
الهيئة/قواعد بيانات الهيئة وذلك لجميع العالمات
حت عام 1434هت

4

إدخال رموز تصنيف فيينا للعالمات التجارية
للسنوات منذ عام 1434هت إلى تاريخه

5

اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات"
عمل آلية إلكترونية لربط امللف الرئيس Master File
يلزم الدول األعضاء بإدراج األصناف بشأن السلع والخدمات املسجلة بشأنها
لتصنيف نيس
العالمات ،ويتوفر  Master Fileللتصنيف على موقع املنظمة العاملية للملكية الفكرية

6

ربط تصنيف نيس (باللغة اإلنجليزية) مع قاعدة
بيانات السلع والخدمات (باللغة العربية) املتوفرة
لدى الويبو

7

عمل آلية إلكترونية لربط امللف الرئيس  Master Fileاتفاق استراسبورغ الخاص بالتصنيف الدولي للبراءات يلزم الدول األعضاء بإدراج
رموز التصنيف الدولي على البراءات املمنوحة والطلبات املنشورة
لتصنيف استراسبورغ (باللغة اإلنجليزية)
من املتوقع ترجمة التصنيف إلى "العربية" كمبادرة من "الهيئة"؛ حيث توجد
باإلضافة للغتين الرسميتين (اإلنجليزية والفرنسية) لتصنيف استراسبورغ 12 ،لغة
مترجمة للتصنيف (منها الصربية!) ومربوطة بنظام التصنيف في موقع "ويبو"

8

إدراج تصنيف استراسبورغ (باللغة العربية) وربطه
بموقع التصنيف في "ويبو"

9

عمل آلية إلكترونية لربط امللف الرئيس  Master Fileاتفاق لوكارنو بشأن وضع تصنيف دولي للتصاميم الصناعية يلزم الدول األعضاء
بإدراج رموز التصنيف الدولي على النماذج املمنوحة
لتصنيف لوكارنو

10

إدراج تصنيف لوكارنو (باللغة العربية) وربطه
بموقع التصنيف في "ويبو"

حيث توجد نسخة عربية حالية لتصنيف لوكارنو

11

استحداث نظام إلدارة اتفاق الهاي (إدارة
اإلخطارات وتوجيهها والرد بشأنها)

اتفاق الهاي بشأن اإليداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية يستلزم نظام بالتوازي
مع النظام اإللكتروني الوطني ملتابعة الطلبات وشهادات التسجيل واإلجراءات
املتعلقة بها.

12

استحداث نظام إلدارة بروتوكول مدريد (إدارة
اإلخطارات وتوجيهها والرد بشأنها)

بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات يستلزم نظام بالتوازي مع
النظام اإللكتروني ملتابعة الطلبات والعالمات املسجلة واإلجراءات املتعلقة بها وإدارة
العالمات الوطنية التي تكون فيها الهيئة مكتب منشأ.

13

استحداث نظام للربط بين الهيئة والهيئة املعتمدة
إلدارة االستثناءات على حق املؤلف التي توفرها
املعاهدة

معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفين
أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة املطبوعات توفر آلية لخدمة
املكفوفين وتوفير مطبوعات يمكن قراءتها بواسطة املكفوفين.

14

بناء قاعدة معلومات عن امللكية الفكرية في دول
املينا

قاعدة البيانات املقترحة تستقي معلوماتها من الدراسة املسحية عن دول املينا التي
ستنفذها مبادرة االعتبار الدولي.

15

نظام مذكرات التفاهم مع دول الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

نظام إلعداد مذكرات التفاهم وإصدار تقارير تضم معلومات عن الدول املستهدفة
(دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا) ومتابعة تنفيذ املشروعات الثنائية

16

نظام مذكرات التفاهم مع الدول العاملية املستهدفة

نظام إلعداد مذكرات التفاهم وإصدار تقارير تضم معلومات عن الدول املستهدفة
(العاملية) ومتابعة تنفيذ املشروعات الثنائية

17

بناء لوحة متابعة معايير امللكية الفكرية في مؤشر
االبتكار العاملي ومؤشر التنافسية

18

نظام إلدارة مشاركات الهيئة في االجتماعات الدولية

1

نظام إلدارة مشاركات الهيئة في االجتماعات الدولية يتضمن معلومات بشأن
مشاركات الوحدات اإلدارية في الهيئة

 .12اسم النظام (نظام مركزاملعلومات للملكية الفكرية)
بناء مخازن بيانات للملكية الفكرية تشمل جميع
مصادر البيانات املرتبطة

2

بناء  3لوحات قياس ( )Dashboardsاحترافية ثابتة
لكل نظام من األنظمة التي يتم تطويرها

يتم استخدامها من قبل املستخدم العادي

3

بناء  3لوحات قياس ( )Dashboardsاحترافية
تفاعلية لكل نظام من األنظمة التي يتم تطويرها

يتم استخدامها من قبل املستخدم الخبير مباشرة

4

تطوير مؤشرات قياس أداء باالستناد إلى األنظمة
املطورة

5

بناء محرك بحث احترافي للملكية الفكرية

1

يجب أن يسمي بالتحكم بالصالحيات بناء على نوع املستخدم مع إمكانية أن تكون
الخدمة مدفوعة الثمن بناء على املستخدم

 .13اسم النظام (املنصة التقنية لشبكة شراكات استخدام امللكية الفكرية)
فتي ملف وتسجيل االهتمام بمجاالت معينة
بامللكية الفكرية

2

االشتراك بالتنبيهات اآللية حسب التفضيالت

3

محرك بحث ذكي لربط اهتمامات املسجلين بقواعد
البيانات املركزية

4

الربط اإللكتروني مع مزودي قواعد البيانات
العاملية إلثراء قواعد بيانات الهيئة

5

1

تمكين البحث اإللكتروني على جميع مصادر
معلومات امللكية الفكرية من بوابة واحدة خاصة
بالهيئة
 .14اسم النظام (معامل تنمية وإدارة أصول امللكية الفكرية)) (IP Value Labs
فتي ملف وتسجيل االهتمام بمجاالت معينة
بامللكية الفكرية

2

االشتراك بالتنبيهات اآللية حسب التفضيالت

3

محرك بحث ذكي لربط اهتمامات املسجلين بقواعد
البيانات املركزية

4

الربط اإللكتروني مع مزودي قواعد البيانات
العاملية إلثراء قواعد بيانات الهيئة

5

تمكين البحث اإللكتروني على جميع مصادر
معلومات امللكية الفكرية من بوابة واحدة خاصة
بالهيئة
 .15اسم النظام (نظام مركزاالستعالمات)
خدمة تتيي للمستخدم التسجيل ،ويمكن ان يكون املستخدم :فرد  /مؤسسة /شركة

1

التسجيل

2

التحقق

خدمة تتيي للموظف املختص بالهيئة التحقق من البيانات واملتطلبات األولية لقبول
الطلب

3

القبول

خدمة توضح للمستخدم قبول طلب التسجيل

4

التذاكر

فتي استفسار او شكوى جديدة من قبل العميل

5

لوحة معلومات تفاعلية

لوحة معلومات  Dashboardيمكن االستفادة منها للمتابعة

6

قائمة باالستفسارات املطلوبة واألشخاص املعنيين

يتيي لألشخاص املخول لهم االطالع واالجابة على االستفسارات

7

العمالء

قائمة بأسماء العمالء

8

الخدمات

قائمة توضح الخدمات املقدمة

9

تجل إجراءات

تفاصيل تجل اإلجراءات على الطلب على الطلب ومرحلته الحالية مع بيان الحالة

10

الحلول

قائمة بالحلول املحتملة

1

تقديم الشكاوى

2

تقديم البالغات

 .16اسم النظام (نظام ذراع تنفيذي متخصص)
استقبال شكاوى أصحاب الحقوق
استقبال شكاوى عن انتهاكات امللكية الفكرية

3

احصائيات

تقديم احصائيات عن البيانات املستقبله والتعامل معها

4

الربط مع جهات االنفاذ

الربط فيما يخص توفير البيانات و التعاون في الجوالت امليدانية واملداهمات وغيرها

5

متابعة تنفيذ االحكام

6

تقييم التعويضات

7

تقييم املنشآت

8

استقبال مقابل مالي لبعض اإلجراءات

9

بناء لوحة قياس أداء منظومة اإلنفاذ شاملة
مؤثرات قياس أداء

تقييم دوري بمقابل مالي للمنشات

تم وصف األنظمة أعاله والتي يجب بناؤها كجزء من هذا املشروع أدناه بالتفصيل عالي املستوى ،وسيتم جمع
املتطلبات الدقيقة وتحديدها من خالل جوالت التطوير ( )sprintsأثناء املشروع.
قد تتم إضافة أنظمة أخرى إلى املشروع حسب تقدير الهيئة ،بغض النظر عن التأثير املحتمل على متطلبات
املنتج ( ،)Product Backlogوستظل الهيئة تملك السيطرة الكاملة على أولوية العناصر في متطلبات املنتج
يتم تطويرها خالل جوالت التطوير املحددة باملشروع

ب  .إ جراءات إدا رة الخدمات
إجراءات إدارة الخدمات ( )administrative services processesهي املس ت تتؤولة على س ت تتبيل املثال عن إعطاء
أصتتحاب العالقة والجهات املختلفة الصتتالحية املناستتبة للدخول على األنظمة املختلفة املذكورة أعاله ،وذلك
بعد تزويد الهيئة بالوثائق التي تثبت أحقية الجهة لالستتتفادة من الخدمات املقدمة ،وتشتتتمل إجراءات إدارة
الخدمات بال حصر على الخدمات التالية:
#

خدمات

الوصف

.1

إدارة طالاي خدمات امللكية
الفكرية

تمكن هذه الخدمة قطاع االعمال أو األفراد من طالاي خدمات امللكية الفكرية
مثل حق مؤلف من االستفادة من الخدمات االلكترونية.

.2

إدارة موظفي الهيئة

تمكن هذه الخدمة من موظفي الهيئة املعنيين بالخدمات االلكترونية
للحصول على اسم مستخدم والصالحيات املطلوبة على األنظمة بحيث يسهل
متابعة اعمال الرقابة والتفتيش على مقدمي الخدمات.

ت  .التقا رير واملؤشرات وجودة التطبيقات
على االستتشتاري في هذا النطاق أن يوفر جميع متطلبات الهيئة فيما يتعلق في التقارير اإلحصتائية والتحليلية
ومؤش ت ت ت ترات قيتتاس األداء وعتتدادات مراقبتتة األداء لألفراد والبرمجيتتات بحس ت ت ت تتب متتا يتم تحتتديتتد في خطتتة دورة
العمل ( )Sprint Planningبحس ت تتب منهجية تطوير البرمجيات املرنة ،على أن يس ت تتتخدم االس ت تتتش ت تتاري أدوات
ذكاء االعمال لذا على االستشاري توفير الخبرات املطلوبة على مثل هذه األدوات.
 3.2.1.2املتطلبات غير ال وظيفية
أ  .التسجيل والتدقيق
كجزء من النظام .وتعتبر هذه اإلمكانية مستتؤولة عن
 يجب على االستتتشتتاري توفير إمكانية التستتجيلٍ
تس تتجيل مختلف األنش تتطة (رس تتائل النظم املعلوماتية ،األخطاء ،والتحذيرات) والتي يتم اس تتتخدامها
الحقا ألغراض إصالح األخطاء بمنصة مقدمي خدمات التنفيذ.
 وكجزء من إجراءات الص ت ت تتيانة الوقائية يتم اس ت ت تتتخدام هذه الس ت ت تتجالت ملراقبة النظام والتعامل معاألخطاء وتحليل أسبابها وإجراء الفحوص املتعلقة باستقرار النظام.
 باإلضافة إلى ذلك ،يجب على االستشاري توفير إمكانيات التحقق ،وتشمل بال حصر على التفاصيلاملسجلة للرسائل واألحداث وتوقيت وقوعها واملستخدم أو الحساب الذي يقوم بإنجازها والتفاصيل
األخرى ذات الصلة.
 يجب تخزين جميع الحركات والتعامالت في قواعد بيانات للرجوع اليها عند الحاجة.ب  .األمن
كجزء من النظام .تشت تتمل القدرة األمنية على كل
 يجب أن يقوم االست تتتشت تتاري بتوفير القدرات األمنيةٍ
امليزات األمنية لجميع األنظمة التقنية التكاملية للملكية الفكرية .وتش ت ت تتمل التغطية األمنية املجاالت
ذات الصتتلة باملصتتادقة والتفويض وحقوق الوصتتول ومراقبة الوصتتول والتشتتفير واألمن على مستتتوى
البنية التحتية واملراقبة األمنية (من خالل التنبيه إلى أي اس ت ت ت تتتخدام غير رمص ت ت ت تترح به أو غير مقبول
لألنظمة).
ت  .األداء والقابلية للتوسعة
 يجب أن يقوم االس ت ت ت تتتش ت ت ت تتاري بتوفير النظام األمثل واألفض ت ت ت تتل أداء ملعالجة وقت االس ت ت ت تتتجابة وبطءاتصت ت تتاالت اإلنترنت ومختلف املتصت ت تتفحات (إنترنت إكست ت تتبلورر ،وموزيال فايرفوكس ،وجوجل كروم،
وست تتفاري) .كما ست تتتقوم الهيئة باختيار األداء املناست تتب وتحتفظ بالحق في أن تطلب من االست تتتشت تتاري
إخضاع النظام املقترح الختبار الضغط لتلبية متطلبات األداء املحددة.

 كذلك على االس ت تتتش ت تتاري توفير الخبرات في الفريق لتطوير األنظمة بش ت تتكل مناس ت تتب للعمل من خاللالهاتف الجوال ()responsive across IOS & Android
 وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه يجب على االستشاري أن يقوم بتوفير النظام الذي يدعم إمكانية التوسعةرأسيا وأفقيا عبر مختلف مستويات الهيكلية.)Modular( .
 يجب إن يس تتمي النظام املتكامل بتفعيل وإلغاء تفعيل األنظمة الفرعية بكش تتل س تتهل وس تتلس ،وقابلللنقل ألي خوادم جديدة بشكل سريع ومرن
ث  .اإلتاحة واملوثوقية
كجزء من النظام
 يجب أن يقوم االستشاري بتوفير حلول وأنظمة تدعم اإلتاحة العالية واالعتماديةٍ
على مس ت ت ت تتتوى التطبيقتتات واألجهزة .وهتتذا يش ت ت ت تمتتل الخوادم ومكونتتات الش ت ت ت تتبكتتة والبرمجيتتات ونظم
التخزين.
 وستضمن األنظمة العناية بمختلف متطلبات اإلتاحة من خالل آليات معروفة مثل التجميع وتوفيرالبديل االحتياطي.
ج  .بيئات منصة مزودي خدمات التنفيذ
 يجب أن يقوم االست تتتشت تتاري بتهيئة وتست تتليم بيئات منفصت تتلة للنظام .وست تتيتم تكوينها لدعم أراع بيئاتهي( :اإلنتاج ،التدريج/التدريب ،واالختبار والجودة ،والتطوير)
ح  .أداة الهيكلية /البنية املؤسسية
 يجب أن يقوم االست ت تتتشت ت تتاري بتوفير جميع تصت ت تتاميم البنية لألنظمة على أدوات الهيكلية املؤست ت تست ت تتيةمفتوحة املصدر (مثل  .)Essential Open Source for EAوتسمي هذه األدوات للتنفيذيين واملديرين
واملوظفين ومنفذي املشروع املخولين بعرض املعلومات التي تشتمل عليها الهيكلية املؤسسية.
خ  .االشعا رات واالخطا رات
 يجب أن يقوم االستتشتاري بتوفير إمكانية التنبيه عبر البريد اإللكتروني أو الرستائل النصتية القصتيرةكجزء من النظام .وتعتبر هذه اإلمكانية مسؤولة عن دعم ارسال الرسائل
أو من خالل حساب أبشر
ٍ
الخاصة بالتنبيهات واإلخطارات ألصحاب العالقة املستهدفين.
د  .سجل الخدمة
 يجب على االستشاري توفير إمكانية تخزين الخدمات وإجراءات األعمال في إداة تجل الخدمات التيس ت ت تتتتحكم بتعريف الخدمات الجديدة والتعديل على الخدمات املعرفة مس ت ت تتبقا وتحديد الص ت ت تتالحية

باإلضت ت ت تتافة إلى تفعيل ونشت ت ت تتر الخدمات ،بصت ت ت تتورة تست ت ت تتمي بالتحكم بالخدمات املتاحة من قبل مدير
النظام.
ذ  .إدا رة إجراءات األعمال
 يجب على االستتتشتتاري توفير نظام إدارة إجراءات األعمال والذي يمثل مكونا أستتاستتيا ألنظمة التقنيةالتكاملية للملكية الفكرية.
ر  .التكامل
 يجب أن يقوم االستشاري بتوفير أنظمة متكاملة تتسم بالقوة والسرعة وتدعم جميع ميزات التكاملالداخلية والخارجية املطلوبة .ولتحقيق هذه امليزات فإن هيكلية األنظمة س ت تتتعتمد بش ت تتكل أس ت تتا ت ت ي
على الهيكلية املوجهة نحو الخدمات ( )SOAوالتي تولي اهتماما كبيرا بتحقيق مرونة األعمال وست تترعة
أدائها من خالل تجنب التكرار وتحقيق التكامل الذي يستتتند إلى املعايير واملمارستتات الفضتتلى املتبعة
عامليا .وستتيكون التواصتتل بين كافة أقستتام األنظمة الداخلية والخارجية من خالل واجهات التطبيق
البرمجية ( )APIsباستخدام الطراز املعماري للبرمجيات املعروف ب .REST
ز  .قواعد البيانات
 يجب أن يقوم االستتتشتتاري بتركيب وتشتتغيل قواعد البيانات التي تتستتم باإلتاحة العالية واالعتماديةوالقابلية للتوسعة لكل الحلول املقدمة ضمن األنظمة التقنية التكاملية للملكية الفكرية .كما يجب
أن يقوم االستشاري بتوفير األدوات املطلوبة إلدارة وتحليل وتشغيل وأداء قواعد البيانات املقدمة.
س  .أدوات تطوير البرامج واألنظمة
 يجب أن يقوم االس ت تتتش ت تتاري بتوفير كل أدوات التطوير الالزمة لبناء البرامج واألنظمة وتحديد مراحلالتنفيذ للمكونات البرمجية لألنظمة التقنية التكاملية للملكية الفكرية .وهذا يش ت ت ت تتمل على س ت ت ت تتبيل
املثال ،ال الحص ت تتر ،أدوات إدارة املتطلبات وإدارة الجودة ومس ت تتتودع الرموز البرمجية وأدوات فحص
األداء ،على أن تتوافق بشكل تام مع توجيهات الهيئة أثناء املشروع واملتمثلة بالتقنيات التالية حاليا:
 oتقنية التطوير متمثلة بجافا ()Java SE version 11
 oتقني تتات حفظ النس ت ت ت ت املص ت ت ت ت تتدري تتة ( )Source Code version controlوالفحص والتثب تتت
واالصدارات وإدارة املهام متمثلة بتاألنظمة التاليةgit, Jira, Bitbucket, Jenkins :
 oتقنيات االستضافة هي ()Apache, nginx, Tomcat
ش.

إدا رة مستوى الخدمة

 تعتبر إدارة مستتتوى الخدمة مستتؤولة عن إدارة خدمات األنظمة التقنية التكاملية للملكية الفكرية،حيتث تقوم بتقييم األداء واإلتتاحتة وقتدرة الختدمتات املقتدمتة عبر األنظمتة .ل ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتذا يجتب أن يقوم
كجزء من األنظمة.
االستشاري بتوفير قدرات إدارة مستوى الخدمة
ٍ
ص.

مستودع الوثائق

كجزء من النظام ،ويعتبر مستودع الوثائق هو املسؤول
 يجب أن يوفر االستشاري مستودع الوثائقٍ
عن توفير إمكانية تبادل الوثائق ما بين أصحاب العالقة املعنيين باألنظمة التقنية التكاملية للملكية
الفكري تتة .ل تتذا ف تتإن على مس ت ت ت تتتودع الوث تتائق توفير إمك تتاني تتة التحمي تتل والت زي تل والتخزين والتح تتدي تتث
واألرشفة ملختلف أنواع الوثائق الخاصة باألنظمة املختلفة.
ض  .االختبار ومراقبة الجودة
 يحب على االس تتتش تتاري توفير أعلى معايير الجودة ،عن طريق توفير خطط إجراءات وأدوات الفحصاملختلفة التي تض ت ت ت تتمن تطوير األنظمة التقنية التكاملية للملكية الفكرية ذي جودة عالية ،ومن هذه
املعايير على سبيل الذكر ال الحصر التالي:
 oالتوثيق املختلف للنس ت املصتتدرية باستتتخدام الحوا ت ي ()Source Code documentation
وباست ت تتتخدام الوكي ( )Wikiالخاص بالهيئة ( )Confluenceوالذي على االست ت تتتشت ت تتاري تحديثه
باللغة العربية أو اإلنجليزية مع إمكانية اإلبقاء على املصطلحات التقنية باللغة االنجليزية.
 oمراقبة التش ت ت ت تتغيل واألداء لواجهات املس ت ت ت تتتخدم والخدمات املس ت ت ت تتتض ت ت ت تتافة ( Hosted Web
 )serviceباستخدام أنظمة مراقبة أداء التطبيقات ورحلة املستخدم
 oااللتزام بتتاملعتتايير العتتامليتتة من تص ت ت ت تتميم بنيتتة البرنتتامج املعتمتتدة على عتتدة طبقتتات ( N Tier
 )Architectureوع تتدم القراءة املب تتاش ت ت ت تترة من قواع تتد البي تتان تتات ،واعتم تتاد مب تتدأ الربط املرن
وسهولة االستبدال (.)Loose coupling
ط  .قابلية التشغيل على وسائط متعددة
 على االس ت تتتش ت تتاري توفير قابلية تش ت تتغيل أنظمة املنص ت تتة على األكش ت تتاك اإللكترونية والهواتف النقالةواألجهزة اللوحية وفق أفض تتل املعايير العاملية بحيث تمكن جميع املس تتتفيدين باس تتتخدام الخدمات
بكل سهولة ويسر.
ظ  .إدا رة التغيير ونقل املعرفة والتد ريب
 على االس ت تتتش ت تتاري توفير خطة تدريب ش ت تتاملة ونقل معرفة لفريق التش ت تتغيل بحيث تض ت تتمن س ت تتالس ت تتةاالس ت ت ت تتتخدام لألنظمة التقنية التكاملية للملكية الفكرية من قبل مس ت ت ت تتتخدمي ومديري األنظمة من

جميع الشت ترائي عند إطالق كل منتج لكل جولة تطوير بحست تتب املنهجية املرئية كما تضت تتمن ست تتالست تتة
نقتتل معرفتتة تطوير البرامج لفريق عمتتل الهيئتتة ،بتتاإلض ت ت ت تتافتتة إلنش ت ت ت تتاء دليتتل اس ت ت ت تتتختتدام مرئي ومقروء
وتحديثه كلما دعت الحاجة .لذلك يجب أن يكون استتتشتتاري التدريب والتشتتغيل لديه خبرة طويلة في
تخطيط وإدارة التدريب وإعداد البرامج التدريبية وشؤون املوظفين وخبرات إدارية مختلفة.
ع  .الضمان والدعم الفني
 بعد االنتهاء من تست ت تتليم املشت ت تتروع النهائي خالل  18شت ت تتهرا ،يجب على االست ت تتتشت ت تتاري تقديم الضت ت تتمانوالدعم الفني على كافة مخرجات املشروع ملدة ستة أشهر بنفس فريق العمل الخاص باملشروع
ُ
غ  .الوثائق الداعمة مل خرجات املشروع
يجب أن يقوم االستشاري بتسليم كامل رمخرجات والوثائق الداعمة لتلك املخرجات املشروع الالزمة خالل تنفيذ
وتشغيل النظام

امللحق الثالث
املتطلبات
املستندات املطلوبة
النماذج املرفقة
تعليمات التسليم

المستندات المطلوبة
املستندات الرسمية أو القانونية
 .1شهادة السجل التجاري سارية املفعول
 .2شهادة الزكاة والدخل سارية املفعول
.3
.4
.5
.6
.7

شهادة من املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية سارية املفعول
شهادة االشتراك في الغرفة التجارية سارية املفعول
رخصة االستثمار إذا كان املتنافس مرخصا وفقا لنظام االستثمار األجناي سارية املفعول
شهادة تحقيق النسبة النظامية لتوطين الكوادر السعودية سارية املفعول )شهادة السعودة/
نطاقات(
القوائم املالية املصدقة مليزانية املنشأة في الثالث سنوات األخيرة

*يتم إرفاق كافة املستندات املطلوبة بختم املقاول وترقيمها كما ذكر في امللحق الثالث تعليمات التسليم.

املستندات الفنية والخبرات السابقة
ذكر معلومات عن املقاول حسب النموذج املرفق  Company Profileعلى أن يحتوي على:
 .1الرؤية والرسالة
 .2األهداف االستراتيجية
 .3الهيكل التنظيمي
 .4قيم الشركة وبيئة العمل
 .5عدد املوظفين
 .6املوردين املعتمدين
 .7مجاالت االعمال
 .8منتجات الشركة
 .9ذكر ماال يقل عن ثالث مشاريع مشابهه لنوع العقد املذكور خالل الخمس سنوات السابقة
 .10حسب النموذج املرفق
 .11ذكر املشاريع الحالية والتي سيتم تنفيذها في نفس فترة عمل املشروع حسب النموذج املرفق
 .12ذكر خبرات الجهاز الفني واإلداري التابع للمقاول حسب النموذج املرفق
 .13ذكر التزامات املقاول املالية خالل مدة تنفيذ العقد
 .14ذكر مصادر تمويل املقاول
 .15إرفاق ماال يقل عن ثالث شهادات حسن أداء

النماذج املرفقة
نموذج معلومات عن املقاول
نموذج الخبرات املشاريع السابقة
نموذج الخبرات املشاريع الحالية
نموذج الخبرات الكادر اإلداري
نموذج الخبرات الكادر الفني(تضاف الشهادات العاملية ان وجد)

نموذج معلومات عن املقاول
املقاول
اسم املقاول (شركة  /مؤسسة)
رقم السجل التجاري
اسم الشخص املسؤول
العنوان
املدينة
ص.ب
هاتف:
البريد اإللكتروني
سنة التأسيس
ملكية الشركة
املالك  /الشركاء

معلومات ممثل الشركة
االسم
املسم الوظيفي
الهاتف
البريد اإللكتروني

رأس مال املقاول
تاريخه
املنصب
الشارع
الرمز البريدي
فاكس
املوقع اإللكتروني

الجنسية

الثابت

نسبة امللكية

املتنقل

نموذج الخبرات – املشاريع السابقة
توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول

اذكر تفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول التالي
املشروع األول
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع

 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
ملحوظة :ترفق املستندات الثبوتية لهذه املشاريع

املشروع الثالث

نموذج الخبرات – املشاريع الحالية
توضيح تفاصيل طبيعة األنشطة التي يقدمها املقاول

اذكرتفاصيل ما ال يقل عن ثالثة مشاريع منفذة من قبل املقاول خالل الخمس سنوات األخيرة حسب الجدول التالي
املشروع األول
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع
املشروع الثاني
الوصف
الرقم
 1اسم املشروع
 2موقع املشروع
 3مكونات املشروع
 4الجهة املالكة للمشروع
 5قيمة العقد
 6مدة العقد
 7تاريخ البداية
 8تاريخ االنتهاء
 9اسم املسؤول عن املشروع
 10أرقام التواصل مع املسؤول عن املشروع
 11بريد إلكتروني املسؤول عن املشروع

نموذج الخبرات – الكادراإلداري
وضح خبرات الكادراإلداري التابع للمقاول حسب الجدول التالي:
الرقم

االسم

الوظيفة

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

نموذج الخبرات – الكادرالفني
وضح خبرات الكادرالفني التابع للمقاول حسب الجدول التالي:
الرقم

االسم

الوظيفة

ملحوظة :يمكن طلب السيرة الذاتية عند الحاجة

التخصص  /مجال
الخبرة

مدة الخبرة

تعليمات التسليم
ً
الرجاء قراءة التعليمات وإتباعها ،اإلخالء بأي من التعليمات التالية يعد سببا كافية لعدم التأهل:
 .1يتم تسليم املتطلبات في موعدها املحدد أعاله.
 .2في حال التأخر عن موعد التسليم لن يتم النظر في املرفقات ويعد املقاول غير مؤهل
 .3يجب تسليم جميع املستندات املطلوبة إلى العنوان التالي (وزارة التجارة واالستثمار دور امليزانين
– مكتب تحقيق الرؤية)
 .4يجب تعبئة جميع املرفقات بشكل إلكتروني وباللغة العربية
 .5إرفاق صور املستندات الثبوتية مختومة بختم املقاول إلثبات دقة املعلومات
 .6يعتبر القصور في تقديم البيانات املطلوبة أو عدم إرفاق املستندات الثبوتية أو عدم ملء كامل
البيانات املطلوبة سببا في عدم التأهل
 .7في حالة عدم تعبئة النماذج باملعلومات الصحيحة يؤدي ذلك إلى عدم التأهل
 .8في حال وجود أي استفسارات يتم توجيهها إلى البريد اإللكتروني للخدمات املساندة في مكتب
تحقيق الرؤية ()ss_vro@mci.gov.sa
 .9سيتم اإلعالن عن نتائج التأهيل في حساب منافسات منظومة التجارة واالستثمار على توتير
((@SsVro
 .10سيتم إخطار املقاولين الغير مؤهلين بأسباب استبعادهم في مدة أقصاها اسبوع من تاريخ
اإلعالن عن النتائج.
 .11يمكن للمقاولين الغير مؤهلين االستفسار عن أسباب عدم تأهلهم بالتواصل مع الخدمات
املساندة في مكتب تحقيق الرؤية.

