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 المتنافسيندعوة لتأهيل 
 

 

  المحتويات
 

                                                  ( إدارة التقارير االقتصاديةتطوير مشروع ) المتنافسين على لتأهيل دعوة
1 

                                                  الملحق األول: لمحة عامة 
2 

 2 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

 2 نبذه عن برنامج التحول الوطني

 3 نبذه عن المركز السعودي لألعمال االقتصادية

                                                   الثاني: نبذة عن الخدمة المطلوبة  الملحق
4 

                                                   الثالث: المتطلبات  الملحق
10 

 10 المستندات المطلوبة

 10 القانونية أو الرسمية المستندات

 10 السابقة: والخبرات الفنية المستندات

 ( تطوير إدارة التقارير االقتصاديةمشروع ) المتنافسين على تأهيلل  عوةد

المسبق   المتنافسين تأهيل برنامج في  المشاركة نظومة التجارة إلى في ميدعوكم مكتب تحقيق الرؤية                

 مبادرات داً لدعوتكم للمنافسة على المشروع المذكور أعاله، ضمنبتقديم ملفات التأهيل الخاصة بكم تمهيوذلك  
 .العامة إطار المنافسة وذلك في (المركز السعودي لألعمال االقتصادية)

الحقاً،  طرحها سيتم  التي  المنافسة في  والمشاركة المتنافسين تأهيل برنامج في  الرغبة بالمشاركة حال في 

 المتطلبات (ذكرها الالحق جيداً وإتباع الخطوات فهمه من  والتأكد بحرص وملحقاته اإلعالن هذا قراءة المرجو

التقيد بتاريخ  ،الدعوة هذه  من الثالث الملحق في )  استيفاء عدم   وأ النهائي، حيث أن القصور قديم الت مع مراعاة 

 .التأهل عدم  في  سببا يعد النهائي  التقديم  موعد في  المتطلبات جميع تقديم 

 مناسب. تراه لما  وفقا تسليم  أي رفض أو منظومة التجارة قبولفي لمكتب تحقيق الرؤية  يحق

 المتنافسيندعوة لتأهيل 
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 المتنافسيندعوة لتأهيل 
 

 

 تالم الس موعد آخر
 االستفسارات

 هـ 1444 / 08 / 15

 م2023 / 03 / 07

 من خالل: 
 منصة اعتماد

وثائق ل موعد آخر  تقديم 
 التأهيل 

 هـ 1444 / 08 / 19

 م2023 / 03 / 11

 من خالل: 
 منصة اعتماد

 ق األول: لمحة عامة الملح

 2030نبذه عن رؤية المملكة العربية السعودية 

ومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية  السعودية مقلقد حبا هللا المملكة العربية   

 .مستوى العالم عديدة، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على 

 .م 2030ه المملكة عند بناء رؤية ت مكامن القوة فيها، وذلك ما انتهجورؤية أي دولة لمستقبلها تنطلق من  

العربية    لألمة  وسند  كعمق  الريادي  دورها  أداء  من  ستمكنها  اإلسالمي  العالم  في  المملكة  فمكانة 

لتنويع اقتصادها وتحقيق استدامته فيما سيمكنها  واالسالمية، كما ستكون قوتها االستثمارية المفتاح والمحرك  
 موقعها االستراتيجي من أن تكون محورا لربط القارات الثالث. 

رئيسية وهي:    محاور  ثالث  على  الرؤية  وهذه    مجتمعتعتمد  مزدهر ووطن طموح  اقتصاد  حيوي، 
 المحاور تتكامل وتنسق مع بعضها في سبيل تحقيق اهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية. 

ق  لتحقيعدة برامج  وقد أطلق ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز   

 .(رنامج التحول الوطني ب)، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية

 نبذه عن برنامج التحول الوطني 

وإدراك التحديات   2030أطلق برنامج التحّول الوطني للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  

التي تواجه الجهات الحكومية القائمة على القطاعات االقتصادية والتنموية في سبيل تحقيقها. وحددت الجهات 

ومجابهة هذه   2030المشاركة في البرنامج أهدافا استراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية  

بناًء على مستهدفات محددة، ومن ثم تحديد المبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف  2020التحديّات إلى العام 

ة لقياس األداء ومتابعته وانطلق البرنامج  بشكل سنوي، وبناء خطط تفصيلية لها، تعتمد على مؤشرات مرحلي

 جهة حكومية على أن يتم مراجعة الجهات المشاركة في األعوام المقبلة.  24في عامه األول على مستوى 
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 المتنافسيندعوة لتأهيل 
 

 

ويهدف البرنامج إلى تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية الالزمة لتحقيق رؤية المملكة العربية  

م هي الموجة األولى  2016حاتها ومتطلباتها، وتعتبر مبادرات البرنامج للعام ، واستيعاب طمو2030السعودية 

لتحقيق ذلك، والنظر في اعتماد مبادرات إضافية يتم دراستها وسيتّم مراجعتها وتقييمها والنظر في كفايتها 

 وأدائها دوريا وتطويره وفق آلية عمل البرنامج. 

لعمل الحكومي، ساهم برنامج التحول الوطني في رفع وتيرة  والتزاماً بتوجه الرؤية لدعم المرونة في ا

بعض األهداف المشتركة للجهات العاّمة بناًء على األولويات الوطنية،    تحديدالتنسيق والعمل المشترك عبر  

والدفع نحو التخطيط المشترك، ونقل الخبرات بين الجهات العاّمة، وإشراك القطاعين الخاص وغير الربحي  

 حديد التحديات وابتكار الحلول وأساليب التمويل والتنفيذ، والمساهمة في المتابعة وتقييم األداء. في عملية ت

 المركز السعودي لألعمال االقتصاديةنبذه عن 

، ويرتبط تنظيمياً 2019صدر قرار تنظيمه من مجلس الوزراء في أبريل    سعودي،مركز حكومي   هو       

المبادرات الهادفة لتحسين بيئة األعمال في السعودية، حيث    والتنمية، بمجلس الشؤون االقتصادية   وهو أحد 

يوحد إجراءات األعمال ويغني المستثمرين عن مراجعة عدة جهات حكومية، إذ يجمع تراخيصها في بوابة  

 .واحدة
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 الثاني: نبذة عن الخدمة المطلوبة   الملحق

 تطوير إدارة التقارير االقتصادية  اسم المشروع 

 م 2023/  5      -      ـه 1444/  11 المشروع التاريخ المستهدف لبداية  

 شهر ميالدي 15 المشروعمدة 

 لمركز السعودي لألعمال االقتصاديةالمقر الرئيسي ل التنفيذمكان 

 للمشروعوصف عام 

من خالل  إصدار التقارير االقتصادية يسعى املركز من خالل هذا املشروع إلى تطوير قدرات وحدة ذكاء األعمال في 

 التعاقد مع استشاري لتنفيذ ما يلي: 

 تصميم وتطوير وإعداد تقارير اقتصادية •

 في مجال إعداد التقارير االقتصادية  املعرفة نقل •

 

 للمشروع وصف تفصيلي 

 حزمات عمل: 3 يتكون املشروع من

 : التقارير االقتصادية1حزمة العمل   .1.1

تتضمن حزمة العمل األولى تحديد متطلبات البيانات وأولوية التقارير وخطة الحصول عليها ومتطلبات العمل  

(Business Requirements Document  قيام للتحليل. باإلضافة إلى  الذاتية  والخدمة  للتقارير االقتصادية   )

أشهر األولى من املشروع )وهي الفترة املتوقعة لالنتهاء من    9االستشاري بإصدار تقارير اقتصادية قطاعية ربعية للـ 

املتنافسيندعوة لتأهيل   
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ر البيانات(، وثم دعم وحدة ذكاء األعمال تخصيص وتطوير مستودع البيانات والتقارير املؤتمتة والربط مع مصاد

 أشهر. 6في إصدار التقارير االقتصادية من املنصة ملدة  

 

 تحديد متطلبات البيانات .1.1.1

قبل  • من  االقتصادية  التقارير  إلصدار  الحالي  والوضع  واالحتياجات  الطموحات  فهم 

 وحدة ذكاء األعمال. 

يمكن   • التي  االقتصادية  بالتقارير  قائمة  البيانات  تحديد  تحليل  منصة  من  إصدارها 

 )تقارير مؤتمتة( بناًء على الطموحات ومتطلبات إعداد التقارير. 

 تحديد نقاط البيانات املطلوبة إلعداد التقارير املحتملة. •

تتضمن  • التي  البيانات  متطلبات  وثيقة  وإعداد  البيانات  توافر  في  الفجوات  تحديد 

 ومصادرها.نقاط البيانات املطلوبة وحالة توافرها 

 

 تحديد أولوية التقارير وخطة الحصول على البيانات .1.1.2

املستهدفة   • الخارجية  البيانات  مصادر  مع  األعمال  ذكاء  وحدة  اجتماعات  في  املشاركة 

من توافر البيانات   للتحقق  والبنك املركزي السعودي(  لإلحصاء  )مثل الهيئة العامة 

)مثل   عليها  الحصول  آليات  على  واالتفاق  البيانات،  APIsاملطلوبة،  تحديث  وفترة   ،)

لوحدة  واإلطار الزمني الستكمال عملي بتوفير البيانات  واألنشطة املرتبطة  ات التكامل 
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و  7ذكاء األعمال. من املتوقع أن يكون هناك   بيانات خارجية  بيانات    3مصادر  مصادر 

 داخلية.

إلى   • يصل  ما  و  8تحديد  مؤتمتة  اقتصادية  من    100تقارير  أولوية  ذات  بيانات  نقطة 

ال  منصة  في  استيعابها  ليتم   
ً
سابقا املحددة  متطلبات  القائمة  على  بناًء  وذلك  تحليل 

املتطلبات   ذلك  في  )بما  عليها  الحصول  ومتطلبات  البيانات،  وتوافر  التقارير،  إعداد 

 التقنية، مثل إعداد واجهة برمجة التطبيقات، أو الربط مع قاعدة البيانات مباشرة(.   

 وضع خطة للحصول على نقاط البيانات ذات األولوية.  •

 

( للتقارير االقتصادية والخدمة  Business Requirements Documentتحديد متطلبات العمل ) .1.1.3

 الذاتية للتحليل 

 ( املؤتمتة ذات األولوية وللخدمة الذاتية للتحليل.8( مؤشر للتقارير الـ )100تصميم حتى ) •

( ذات األولوية بناًء على املؤشرات  8( التقارير املؤتمتة الـ )Wireframesتصميم نماذج ) •

 املحددة.

تحديث  تحدي • وفترة  البيانات  على  الحصول  خطة  على  بناًء  التقارير  إصدار  جدول  د 

 البيانات. 

 

 التقارير االقتصادية القطاعية .1.1.4
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أشهر    9أشهر من الـ   3إعداد تقرير اقتصادي قطاعي واحد )كل تقرير عن قطاع واحد( كل  •

 األولى للمشروع.

 

 أشهر  6تقديم الدعم في إصدار التقارير االقتصادية ملدة  .1.1.5

•  ( في إصدار  وحدة ذكاء األعمال  ملدة )4دعم  اقتصادية  من  6( تقارير  ( أشهر بعد االنتهاء 

 تطوير مستودع البيانات والتقارير املؤتمتة.

 

 : تطوير مستودع البيانات والتقارير املؤتمتة2حزمة العمل   .1.2

ربط مع مصادر البيانات  ( والSolution Design Documentتتضمن حزمة العمل الثانية إعداد وثيقة الحل )

الخدمة الذاتية ) بيانات  في  Self-service Data Modelوإعداد نموذج  وإنشاء التقارير االقتصادية املؤتمتة   )

 املنصة.

 

 ( Solution Design Documentإعداد وثيقة تصميم الحل ) .1.2.1

 (. Data warehouse Architectureإعداد وثيقة هيكلة مستودع البيانات ) •

مصادر للبيانات لتمكين وحدة ذكاء األعمال من تلبية متطلبات إعداد التقارير.   10توثيق  •

مكون بيانات من الجداول وواجهات برمجة التطبيقات وامللفات املتعلقة   100وتوثيق حتى  

 بمصادر البيانات العشرة املحددة في الخطوات السابقة.

 



 

V3.0 – Feb 2023 
 

 
Page 8 of 11 

 

 الربط مع مصادر البيانات  .1.2.2

بيانات   • )  10إدخال  وخا  7مصادر  النظام من خالل االتصال بقاعدة    3رجية  في  داخلية( 

( التطبيقات  برمجة  واجهات  أو   
ً
مباشرة على  APIالبيانات  الحصول  ملتطلبات  وفًقا   )

 البيانات. 

 

 ( Self-service Data Modelإعداد نموذج بيانات الخدمة الذاتية ) .1.2.3

املرتبط    Consumption Layerمؤشر أداء رئيس ي في    100تطوير نموذج البيانات لتخزين   •

 (.10بمصادر البيانات الـ )

 

 إنشاء التقارير االقتصادية املؤتمتة .1.2.4

 Consumptionتقارير مؤتمتة باستخدام مؤشرات األداء الرئيسية املحددة في الـ  8إنشاء  •

Layer . 

 

 : حوكمة البيانات3حزمة العمل   .1.3

قيام   الثالثة  والسياسات املطلوبة لحوكمتها. فعليه    االستشاري تتضمن حزمة العمل  البيانات  بتعريف مصادر 

( تدريب عن كيفية تطبيقها 2توفير وثيقة تتضمن السياسات املطلوبة لحوكمة مصادر البيانات وتوفير جلستي )

وحدة ذكاء األعمال في  املشاركين    للمعنين  وسيكون عدد  في مقر املركز  ومكان تنفيذها سيكون    10ملدة شهرين 
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تطبيقهااش واليات  للمركز  البيانات  حوكمة  سياسة  عن  الدورات  مواضيع  وستكون  من  خاص  يطلب  وال   ،

 .تطبيق سياسات أو إجراءات حوكمة البيانات االستشاري 

 

 : التدريب4حزمة العمل   .1.4

( بتنفيذ  االستشاري  قيام  الرابعة  العمل  حزمة  املؤشرات  2تتضمن  مجال  في  تدريبية  جلسة  والتقارير  ( 

ملدة شهرين او كما يقترحه االستشاري وسيكون مقر الدورات في املركز السعودي لألعمال وسيكون    االقتصادية

وستكون مواضيع الدورات عن تصميم واعداد التقارير االقتصادية و أفضل ممارسة  . أشخاص  8عدد املشاركين  

 عاملية ألعدادها.
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 الثالث: المتطلبات  الملحق

 المستندات المطلوبة 

 القانونية   أو الرسمية المستندات

 المفعول. سارية التجاري السجل شهادة .1

 المفعول.  سارية والدخل الزكاة شهادة .2

 صورة شهادة اإلقرار للضريبة "التسجيل الضريبي".  .3
 المفعول.  سارية االجتماعية للتأمينات العامة المؤسسة شهادة .4
 المفعول. سارية التجارية الغرفة في  االشتراك شهادة .5
 .األجنبي  االستثمار مرخًصا له وفقا لنظام  المتنافس كان إذا سارية المفعول االستثمار رخصة  .6

 نطاقات(.  /السعودة شهادة (المفعول سارية السعودية الكوادر لتوطين النظامية النسبة تحقيق شهادة .7

 األخيرة.  سنوات الثالث في  المنشأة لميزانية المصدقة المالية القوائم  .8

 )تعليمات الثالث  الملحق في  ذكر  كما  وترقيمهاالمتنافس   بختم  المطلوبة المستندات كافة إرفاق يتم   مالحظة: 

 ( التقديم 

 السابقة:  والخبرات الفنية المستندات

 :على  يحتوي أن على  Company Profileالمرفق  النموذج حسب المتنافس عن معلومات ذكر

 والرسالة.  الرؤية .1
 االستراتيجية.  األهداف .2
 التنظيمي. الهيكل .3
 العمل.  وبيئة الشركة قيم  .4
 الموظفين.  عدد .5
 المعتمدين.  الموردين .6
 االعمال.  مجاالت .7
 الشركة.  منتجات .8
السابقة   سنوات الخمس خالل المشروع المراد طرحة لنوع مشابهه مشاريع ثالث عن يقل ماال ذكر .9

 المرفق. النموذج حسب
 المرفق. النموذج حسب المشروع عمل فترة نفس  في  تنفيذها سيتم  والتي  الحالية المشاريع ذكر .10
 المرفق. النموذج حسب للمتنافس التابع واإلداري الفني  الجهاز خبرات ذكر .11
 العقد. تنفيذ مدة خالل المالية المتنافس التزامات ذكر .12
 . المتنافس تمويل مصادر ذكر .13



   
 

 

V3.0 – Feb 2023 
 

 
Page 11 of 11 

 

 أداء. حسن شهادات ثالث عن ماال يقل إرفاق .14
 .تعبئة نموذج التأهيل المرفق  .15
 (3)المطلوب المسبق  مستوى التأهيل .16

 (60)المسبق درجة اجتياز التأهيل   .17

 


