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 وفقه اهلل                                               اسم اجلمعيةسعادة مدير/ 

 

 

 وبعد:                   ة اهلل وبركاتهــالسالم عليكم ورمح

 

سننننو سننننن منننن تكم  يطيب لنا أن نتقدم لكم بعرض فين ومالي لنظام  سنننناعد من إلدارة املوارد وهو نظام إلكرتوني ذكي ي

املباركة على إدارة أعماهلا والتفاعل مع املسنتددم  واملسنتفيدين ومدمت م بفاعلية ومرونة عالية من مالب برامم متنوعة وسن لة 

سننرية  لننية وال سننوبيب يف بيتة  تاح بايةننو سننتددام أي ا اح سا العالية واألمان يف نظام وذكية من أي مكان ويف أي وقت وبا

 (.ERP System) واسد

 
 

 تفضلوا بقبول فائق الشكر والتقدير
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 حيث نعتز بثقتهم ونفتخر خبدمتهم
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 :(SNSO-ERP Systemنبذة عن نظام ) .1
وترمجت ا احلرفية: "ختطيط موارد املؤسسات"ب ويطلق علي ا امتةارًا "نظام إدارة ( Enterprise Resource Planning( هو امتةار لـ )ERPمةطلح )

)مركزية(ب فيتحقق من املوارد" وهو نظام إلكرتوني يدمم كافة استيااات املنظمة يف نظام برجمي موسد ومتكامل وقاعدة بيانات ممرتكة 

 مالله ما يلي:

 استددام املوارد دامل املنظمة بطريقة أكثر فعالية (1

 توفري املعلومات للمنظمة ومساعدة املديرين على اختاذ القرارات املناسبة. (2

 حتس  أداء املنظمة وأداء العامل  في ا من مالب إعادة هندسة عمليات ا اإلدارية والتمغيلية وفق أسس علمية(. (3

 تقليل التكلفة والوقت الالحم يف العمليات وايدمات. (4

 سسب استياج املنظمة .. على عدد من الربامم (ERP)وحيوي نظام الـ
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 للجميع(:  ERPسنسو )

واملتوسطة عموما واجل ات مع أهمية أنظمة إدارة املوارد للمنظمات واعتماد احلكومات وكبار المركات علي اب إال أن املنمآت الةغرية 

 ايريية مةولا كانت غري قادرة على اقتنائ ا لسبب  رئيسي :

 ارتفاع تكلفة اقتنائ اب وتكلفة تمغيل اب وتكلفة تطويرها بعد ذلك. (1

 لعوبة التعامل مع ا والتدريب علي ا. (2

 

 :  ( لتحدث ثورة يف جمتمع األعمابب ووضعت أمام ا هدفًا كبريا وبدأت بتنفيذهSNSOمن هنا ولدت )

 

 ( لن تكون حكرًا على الكبار! ERPأنظمة الـ )

 بل ستكون متاحة للجميع

 ( نظام إدارة موارد يتميز مبا يلي:SNSOولتحقيق هذا اهلدف اتبعت سنسو من جية واضحة إلنتاج )

 )اقتناًءب وتمغياًلب وتطويرًا(اخنفاض التكلفة  (1

 املرونةب حبيث يناسب اجل ة م ما تعدلت مناذا ا وأدوات عمل ا. (2

 الس ولةب حبيث ال حيتاج إىل كثري تدريب. (3

 (:SNSOنظام )

وميكن نظام سنسو هو نظام إدارة موارد سحابي آمن ومرن وذكي وس ل حيوي عددا من احلزم الرباجمية والبوابات واملنظومات املساعدةب 

 ربطه مبوقع ماراي. 

 (: SNSO LTS versionإصدارة سنسو إل تي إس )

(ب وترقيت ا Short Update( يتم حتديث ا يف فرتات متقاربة )Long Term Supportإلدارة ثابتة ومستقرة من نظام سنسو ومدعومة على املدى البعيد )

التحديث أو الرتقية إال بعد مرور اإللدارة بعدد من امتبارات الفحص اإللكرتوني واليدوي (ب وال يتم إلدار Long upgradeيف فرتات طويلة )

 وإقرارها من اللجنة املدةةة لالعتماد.
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 : (SNSO LTS 17.15)  مميزات وتفاصيل الربامج والتطبيقات املضمنة يف العرض .2

األساسية يف أي منم ة و ثل العمود الفقري لنظام إدارة املوارد سيث تواد ب ا العديد من هي سزمة الربامم   (:Basic Packageاحلزمة األساسية )

يقوم  املنظومات اليت تدير العمليات الداملية ولذلك اقتناءها يعترب هو أساس عمل النظام ونوضح فيما يلي املميزات والعمليات الرئيسية اليت

 ب ا كل برنامم:

 م بالبيانات األساسية للمنشأة، ومتنح صالحيته ملستخدم واحد هو مالك املنظمة أو مديرها األعلى.التحك برنامج مدير املنشأة: -1

 التحكم ببيانات املنظمة األساسية. •

 حتديد مدير التقنية )ممرف النظام(.  •

 التحكم حبذف لالسيات املوظف .  •

 إلعدادات النظام األساسيةلوحة حتكم مرنة وسهلة   برنامج إدارة التقنية )مشرف النظام(: -2

 التحكم بربط النظام خبادم الربيد اإللكرتوني. •

 SMSالتحكم بربط النظام خبادم رسائل  •

 التحكم بتةنيفات املستددم  دامل النظام وإدارت ا. •

 التحكم ببيانات التسجيل يف النظام وإدارت ا •

 )هجري/ميالدي( اللغة االفرتاضية.التحكم باإلعدادات اإلقليمية االفرتاضية: التاريخ  •

 التحكم باإلعدادات الدولية: الدوبب واملناطقب واملدنب واجلنسيةب والعملة. •

 التحكم مبنظومة الةالسيات وإدارة لالسيات املوظف . •

 التحكم مبنظومة اإلاراءات يف الربامم. •

 التحكم بالمعار والورقة املروسة يف املطبوعات.  •

 ائية يف بوابات النظام الداملية.التحكم بالنةوص اإلثر •

 التحكم باتفاقية املستددم ب  املنظمة واملسجل  يف النظام. •

 مراقبة النظام: أرشيف املستددم  وسجل الدموب وايروج. •

 إعداد اهليكل اإلداري والوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي برنامج الدليل التنظيمي: -3

 وتفعيل ا.إنماء الوسدات اإلدارية  •

 إنماء وتفعيل الوظائف دامل الوسدات املفعلة. •

 إعداد بطاقات ولف الوسدات اإلدارية. •

 إعداد بطاقات الولف الوظيفي.  •
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 إدارة شئون املوظفني وبيانات ومعامالت املتطوعني. برنامج املوارد البشرية:  -4

 بتعي  املسجل  يف النظام يف الوظائف املفعلة )موظف /متطوع (. التحكم •

التحكم بضبط الوظائف للموظف )تاريخ التعي ب الرئيس املباشرب نوع األارةب املرتب األساسيب ضبط احلضور واالنةراف  •

 وربط ا جب اح البةمةب الدوامب اإلقالة( وحتديد الوظيفة األساسية.

 املوظف  ومماركة ورفع مستندات م )ملف املوظف(ضبط بيانات  •

 التحكم بتحديد مديري الوسدات اإلدارية. •

التحكم بضبط املسريات الم رية )أارة باليوم/ بالم ر( وضبط اإلضافات وايةومات واعتماد املسريات وفقا ملنظومة  •

 اإلاراءاتب وإرساهلا لربنامم احملاسبة املالية بعد االعتماد.

 ااحات املوظف  وأرلدت ا وترسيل اب واإلااحة األسبوعيةب واإلااحات اجملدولة.التحكم بإ •

 التحكم بالتعديل على أرلدة اإلااحات ذات الرليد )إضافة/سذف( وفق منظومة اإلاراءات. •

 التحكم مبسائالت الغياب للموظف  وفق منظومة اإلاراءات. •

 ة مرنة تستوعب كل االستماالت.التحكم بالدوامات وفرتات العمل دامل املنظمة بطريق •

 ضبط سضور وانةراف العامل ب وأرشفة سجالت م وفق بيانات أا زة البةمة.  •

 تقارير متنوعة )السجل الوظيفيب الطلباتب التعييناتب الوظائفب السلف..( •

   إدارة احلسابات املالية برنامج احملاسبة املالية: -5

 لسياسة املؤسسة املالية.التحكم بالضبط احملاسيب العام وفقا  •

 التحكم بالسنوات املالية وقفل ا. •

 م وتقاريره املرتبطة(.2019التحكم ب دلة احلسابات سسب السنوات املالية )يدعم دليل احلسابات  •

 التحكم مبراكز التكلفة ومراكز ايدمات.  •

 التحكم بالةناديق والع د إلدارة وإلدار سندات القبض وسندات الةرف. •

 ونة يف تسلسل مراسل انماء السندات من املتحةل الي مرسلة تقييدها لدى احملاسب.س ولة ومر •

 إعداد القيود العامة وت مين ا وترسيل ا. •

 إعداد القيود العامة وت مين ا وترسيل ا. •

 إعداد قيود القبض وقيود الةرف وت مين ا وترسيل ا. •

 معاجلة طلبات الةرف والمراء. •

 معاجلة طلبات شتون العامل . •

 معاجلة مسريات الرواتب املعتمدة حماسبيًا. •

 التحكم ب وامر الةرف وحتويل ا إىل قيود وت مين ا وترسيل ا. •
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 استعراض تقرير كمف احلساب. •

 استعراض تقرير ميزان املرااعة. •

 استعراض تقرير قائمة الدمل. •

 .استعراض تقرير امليزانية العمومية •

 جمموعة متنوعة من التقارير احملاسبية اجلدولية.  •

 إمكانية طباعة وتةدير التقارير.  •

 تقارير نوعية مرتبطة بدليل احلسابات للج ات ايريية •

 تقارير مالة باحلافظات مع فالتر لتس يل عمليات االستعراض للتقارير سسب الطلب. •

 تقارير مالة مبراكز التكلفة ومراكز ايدمة. •

 نوعة من التقارير احملاسبية اجلدولية.جمموعة مت  •

 إمكانية طباعة وتةدير التقارير.  •

 إدارة اخلدمات واملهام اإلعالمية برنامم املركز اإلعالمي: -6

 إدارة بوابة املستددم الداملية )األمبارب اإلعالنات(. •

املنظمة على إدارة مواردها وم ام ا ومماريع اب وليس هلا حتوي هذه احلزمة الربامم اليت تساعد   (:Management Packageاحلزمة اإلدارية )

احلزمة  ارتباط مباشر مبمثلي العمالء )املستفيدين( وترتبط من ناسية عمليات ا ومنظومات ا ارتباط وثيق باحلزمة األساسية ولكن يظل اقتناء هذه

ألعداد ايطط واملماريع ومتابعة تنفيذ م ام املماريع  أو اقتناء االتةاالت  )امتياري بالنسبة للعمالء( سيث ميكن م )اقتناء التدطيط + اجناح( على سدة

ء من ا هي اإلدارية كربنامم دون اقتناء التدطيط واجناح او اقتناء احلزمة االدارية كاملة ف ي كما ذكرنا امتيارها او عدم امتيارها كاملة او از

 لربامم التالية:ميارات ماضعة لرغبة العميل وهذه احلزمة تتكون من ا

 إعداد اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية والتنفيذية والطارئة: برنامج التخطيط  -7

 التحكم بإنماء ايطط االسرتاتيجية والتمغيلية وجتميدها ولالسيات فرق العمل املِعدة هلا. •

 مطوات )إعداد/مرااعة/اعتماد(.إتاسة إعداد ايطط االسرتاتيجية والتمغيلية خبطوة واسدة أو خبطوت  أو بثالث  •

 إعداد ايطط االسرتاتيجية )رؤية/ رسالة/ قيم/أهداف اسرتاتيجية/ سياسات/ مؤشرات( •

 إعداد ايطط التمغيلية )أهداف عامة/ أهداف تفةيلية/ مماريع( •

 حتزيم مماريع ايطة التمغيلية يف برامم. •

 ريق العمل/املؤشرات..(إعداد ايطط التنفيذية )وثيقة املمروع/ ادولة املمروع/ف •

 ربط إعداد وثيقة املمروع التنفيذي مبنظومة اإلاراءات )إعداد/مرااعة/اعتماد( •

 تفعيل وجتميد مماريع ايطط التنفيذية املعتمدة. •

 إظ ار تقارير متنوعة للدطط بطريقة س لة ومرنة وفعالة. •

 إعداد املماريع الطارئة خبطوة واسدة )إنماء ممروع طارئ(. •
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 إعداد مطط املماريع الطارئة )وثيقة املمروع/ ادولة املمروع/فريق العمل/املؤشرات..( •

 ربط إعداد وثيقة املمروع الطارئ مبنظومة اإلاراءات )إعداد/مرااعة/اعتماد( •

 التحكم بةالسيات فريق العمل يف إضافة امل ام وتعديل ا وسذف ا وإغالق ا حتزيم املماريع الطارئة يف برامم. •

 ل وجتميد املماريع الطارئة.تفعي •

 إدارة املشاريع واملهام باحرتافية برنامج إجناز: -8

التحكم بإضافة امل ام للمماريع مع حتديد املنفذ وولف امل مة وتاريخ ومدة التنفيذب وأهميت ا )عاال م مب عاال غري م م ...اخل(ب  •

 مع إمكانية ربط ا مبؤشر حتقق. 

 التحكم بإضافة امل ام مباشرة أو افتقارها إىل من يعتمدها. •

 ة. إمكانية النقاش واحلوار ب  فريق العمل دامل كل م م •

 إمكانية إرفاق املستندات دامل امل ام. •

 إمكانية ربط امل ام ببعض ا. •

 حتديد منفذ امل مة حلالة التنفيذ )مل تنفذ/ حتت التنفيذ/ نفذت( •

 إغالق وفتح امل ام من لاسب الةالسية. •

 تلوين امل ام )أسود: منفذة/ أمضر: يف وقت اإلجناح/ برتقالي: مت مرة/ أمحر: متعثرة( •

 عراض امل ام بناء على املمروع أو املستددم.إمكانية است •

 إتاسة استعراض وإدارة املوظف مل امه يف لفحة واسدة بغض النظر عن املمروع. •

 تقارير ورسوم بيانية توضح موقف التنفيذ سسب)الوسدة/املمروع/الربنامم/املستددم( •

 د اخلاص باملنشأة أو اخلاص باملوظفني فيما بينهم.برنامج مرن وشامل يف إدارة معامالت الصادر والواراالتصاالت اإلدارية:  -9

 لندوق لادر ووارد ماص باملنم ة إلدارة وأرشفة لادر ووارد املنم ة. •

 لندوق لادر ووارد ماص باملوظف يستطيع من مالله املوظف مراسلة واستقباب مراسالت حمالئه املوظف  يف املنظمة. •

 ائق أو معامالت.إمكانية تةنيف سركة الةادر والوارد إىل وث •

 إمكانية إسناد ومتابعة وحتديد سالة املعاملة ) مل تنفذب حتت التنفيذب مت التنفيذ (. •

 إمكانية إنماء أي عدد من الةناديق ألرشفة الوثائق واملعامالت. •

 إمكانية إسالة سركات الةادر والوارد سواء لمدص حمدد أو مدير إدارة أو إرساهلا يف شكل تعميم. •

 إمكانية التعقيب واإلحلاق والنقاش ب  احملاب إلي م يف الوثيقة أو املعاملة الواسدة. •

 اإلسالة والتعقيب على املعامالت والوثائق باإلشعارات. ارتباط •

 إمكانية إرفاق أي عدد من املرفقات مع املعاملة أو الوثيقة. •
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 التحكم يف  رير الةالسيات للمحاب إلي م. •

 جمموعة تقارير مرنة وشاملة عن سركة لادر ووارد املنظمة. •

 من هنا تبدأ كل ا ة مريية يف اقتناء الربنامم الذي يتناسب ويتالءم مع نماط ا ومدمة مستفيدي ا  حزمة الربامج اخلريية ) املتخصصة(:

سيث انه ال ميكن جل ة مريية واسدة ان تقتين كل برامم هذه احلزمة الن كل برنامم في ا خيدم قطاع مستفيدين حمدد حبسب عملياته 

وااراءاته ب برامم هذه احلزمة االن قيد التطوير مع المركاء من اجل ات ايريية واليت امتارت م المركة بعناية ليكونوا داعم أساسي 

 م بااراءات وعمليات وافضل املمارسات اليت تتم يف مدمة املستفيدين دامل اجل ات كي ننتم برامم ختدم العمل ايريي خبربت م ومعرفت

ل بفاعلية وسيتم تسمية الربامم السقَا فور االنت اء من تنفيذها وسيتم طرس ا للعمالء بغرض االشرتاك في ا حبسب طريقة التعاقد مع العمي

 يف العقد االساسي.

 وابات واملنظومات املكملة لعمليات النظام:الب

 (: Users Dashboardsبوابات املستخدمني )

مالة  النظام يتعامل مع نوع  من املستددم : املوظفب أو املستددم العادي.. ومبجرد تسجيل املستددم للدموب يقوم النظام بتواي ه إىل بوابة

 به:

 دمي النظام )غري املوظفني( مع خصوصية كاملة للمستخدم.بوابة داخلية متاحة ملستخبوابة املستخدم:   -1

 إعداد بيانات املستددم )االسم/ اهلوية/ االتةاب... اخل( •

 التحكم باإلعدادات اإلقليمية: التاريخ )هجري/ميالدي(ب اللغة. •

 تعديل وتفعيل بيانات الدموب )اجلواب/الربيد اإللكرتوني( وتغيري كلمة املرور. •

 .اتفاقية املستددماستعراض  •

 استعراض أمبار وإعالنات املنظمة  •

 .بوابة متاحة للموظفني فقطبوابة املوظف:   -2

بيانات املوظف يف النظام )البيانات األساسيةب بيانات التعليمب بيانات التدريبب بيانات ايربة.. اخل( سسب ضبط املنظمة وإتاست ا  •

 للموظف.

 تعديل وتفعيل بيانات الدموب )اجلواب/الربيد اإللكرتوني( وتغيري كلمة املرور. •

 اللغة.التحكم باإلعدادات اإلقليمية: التاريخ )هجري/ميالدي(ب  •

 استعراض اتفاقية املستددم. •

 استعراض وإدارة املماريع املدرج في ا املوظف )يمرتط واود برنامم إجناح(. •

 متابعة تنفيذ اإلاراءات سسب منظومة اإلاراءات. •

 االطالع على تفاليل اإلااحات املتاسة للموظف وأرلدت ا وأرشيف ا.  •
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 وأرشيف ا.االطالع على تفاليل املرتبات  •

 االطالع على الدوامات احملددة للموظف وفرتات العملب والغياب املسجل عليه. •

 تقديم ومتابعة الطلبات )طلب إااحةب طلب أارة إااحةب طلب إذنب طلب مارج دوامب طلب انتدابب طلب سلفة(. •

 املنظمة.استعراض أمبار واعالنات  •

 (:Librariesاملنظومات )

 أساسية يف النظام تساند الربامم يف حتقيق أهداف ا وتنفيذ م ام اب وتممل:املنظومات هي أدوات 

 (Email بSMSاإلشعارات )دامل النظامب  •

 اإلاراءات )منظومة مرنة يبني ا العميل وفق استياااته( •

 الةالسيات )مرنة وس لة تدعم األمان دامل النظام( •

 ظف  للتفاعل مع املنظومات والربامم األمرى(اللجان )منظومة تتيح إنماء وسدة إدارية مؤقتة من املو •

 اللغات )دعم كامل للغة العربيةب مع إمكانية إضافة أي لغة أمرى مستقبال( •

 متعددة(. تةدير العمليات إلي ليغالتةدير )إمكانية الطباعةب و •

 منظومة التقارير )هي املنظومة اليت تتحكم يف اظ ار التقارير يف الربامم( •

 :  االستضافةمواصفات   .3

تضطلع شركة مشس اإلدارة بإدارة ومراقبة عمليات االستضافة وفق أعلى املعايري املعموب ب ا عامليًا وهي يف ذلك تتعامل مع كربيات  -

املعروفةب سيث خيةص سريفر ماص ومنفةل لكل عميل ميكن التحكم يف  Digital Oceanالمركات يف اجملاب مثل شركة 

 ميل.موالفاته ومعايريه وفق ما حيتاج الع

 

 ( سيث ان ا تتميز بالتالي:Digital Oceanتتم استضافة نظام سنسو يف شركة دجييتاب أوشن ) -

 االستقرار العالي يف ايدمة سيث تعد من اوائل المركات من سيث االستقرار نسبة للتقنيات والبنية املتقدمة اليت تتيح ا لعمالئ ا. .1

 دوات االكثر تطورا" يف جماب االستضافة.األمان العالي من مالب السياسات والتقنيات واال .2

 املرونة العالية يف توسعة مةائص االستضافة وامكانات ا مبا يتوافق مع االستددام املتزايد للعميل. .3
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 : اجلدول الزمين للتنفيذ .4

 يوم عمل(:  21اجلدول الزمين املقرتح لتنفيذ املشروع ) 

 املنفذ النشاط م
املدة بأيام 

 العمل

 1 العميل تعبتة استمارة طلب نظام 1

وارساب مطاب    SNSO LTS 17.14االطالع على نسدة  2

 املوافقة على اقتناءها بناء على )اييار( املناسب للج ة

 3 العميل

 1 الطرفان توقيع العقد )يعد بناء على ميار اقتناء النظام( 3

 3 العميل توريد مبلغ النظام املتفق عليه سسب العقد 4

 5 سنسو  ت يتة سريفرات العميل 5

 2 سنسو العميلرفع النظام على سريفر  6

 1 سنسو تسليم النسدة للعميل 7

 5 سنسو والعميل التدريب على النظام سسب العقد 8

 

 :اخليارات املتاحة القتناء النظام .5

سيث أن المركة أمذت على عاتق ا مدمة القطاع ايريي والتطوعي )القطاع الثالث( والسعي يف رفع كفاءته وإمكاناته والتس يل عليه يف 

إ ام مجيع عمليات من مالب أنظمة تساعدهم يف ذلك ولتيسري اقتنائ م مثل هذه األنظمة فقد اعلت المركة أكثر من ميار أمام ألحاب 

 القرار ولكل ميار مميزاته ومةائةه.
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 اخليار األول: نظام سنسو كخدمة مستمرة
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 :مزايا اخليار األول .6

 يمرتط االشرتاك يف احلزمة األساسية.  •

 السداد ملرة واسدة للحزم والربامم. •

 ختةيص بيتت  عمل )بيتة للتدريب و بيتة للتمغيل الفعلي( لكل عميل. •

 ( السقًا(.  10ب11فوترة سنوية يدمات الدعم الفين واالستضافة )رااع ) •

 التطوير والدعم الفين: •

(ب واتفاقية حتديد ULAربجمية مالب السنة األوىل من التعاقد وفقا التفاقية رمةة االستددام )تنفيذ مجيع التطويرات واإلضافات ال ✓

 (.SLAمستوى ايدمة )

 العام األوب: جمانا ✓

 إدارة االستضافة. •

 إدارة النسخ االستياطي. •

ساعات كحد اقةى( ويقدم التدريب عرب برامم ومنةات  التوالل الرقمية  10التدريب على النظام: ساعات التدريب اجملانية ) •

 ويف ساب طلب العميل التدريب املباشر مبقره فانه يتكفل بتكلفة السكن والتنقل للمدرب طيلة فرتة التدريب.ب 

 :تكلفة الربامج واحلزم هلذا )اخليار( .7

 

 

 م

 زمـــــــاحل

 ةـــــــة املاليــــــــالتكلف

 الربامج
قيمة الربنامج 

 الواحد

قيمة احلزمة 

 كاملة

 )قبل اخلصم(

 م1202عرض 

 

1 

 

 حزمة البرامج األساسية 

  التقنية،مدير املنشأة، إدارة 

املوارد   التنظيمي،الدليل 

املحاسبة املالية،  البشرية،

 املركز اإلعالمي  

-- 40000 30000 

 

2 
 

 حزمة البرامج اإلدارية 

 30000 وإنجاز التخطيط 
45000 31500 

 15000 االتصاالت االدارية

ـــــــ اإلجم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ  61500 85000 الي ـ

 (:     )فقط واحد وستون ألف ومخسمائة ريال( 2021امجالي مبلغ العرض كتابة )خصم خاص لعقود العام 

 تنبيه: املبلغ ال يشمل ضريبة القيمة املضافة
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 :ومعلومات السدادطريقة  .8

 يتم سداد قيمة العقد للربامج واخلدمات املختارة على دفعتني كما يلي:

 وقت السداد النسبة من قيمة العقد الدفعات

 تسدد عند توقيع العقد %50 األوىل

 تسدد بعد االنت اء من الساعات التدريبية  %50 الثانية

 

 معلومات الحساب التالية: يسدد املبلغ الي شركة شمس اإلدارة بحسب 

 

 

 احلساب معلومات

 

 اسم املستفيد:     شركة شمس اإلدارة 

 بنك املستفـيد:    مصرف الراجحي 

 581608010070818رقم الحساب :      

 SA 7080000581608010070818رقم اإليبان   :      

 

 :االستضافة السنوية .9

 % من إمجالي قيمة العقد قبل ايةم بعد انت اء السنة األوىل )اجملانية(.5قيمة االستضافة السنوية مقابل  •

 يف سالة حيادة سجم بيانات العميل وتطلب األمر حيادة موالفات السريفر سيتم استساب النسبة اجلديدة من قيمة العقد يف سين ا. •

 الصيانة والدعم الفين السنوي: .10

 %( من إمجالي قيمة العقد قبل ايةم بعد انت اء السنة األوىل )اجملانية(. 10الةيانة والدعم الفين السنوي )قيمة  •
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 اخليار الثاني: نظام سنسو كخدمة باالشرتاك السنوي
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 :مزايا اخليار الثاني .11

 يمرتط االشرتاك يف احلزمة األساسية  •

 السداد باالشرتاك السنوي للحزمة. •

 ختةص بيتة عمل واسدة للعميل )التدريب يتم عن طريق بيتة ممرتكة ختةة ا المركة(. •

 مدمات الدعم الفين جمانية بالكامل. •

 رياب سنويًا( 100مستددم إضايف مببلغ )  50مستددم وكل   50عدد املستددم :  •

 ((15االستضافة وادارت ا والنسخ االستياطي جمانية )الباقة األوىل فقط رااع )مدمات   •

ويف ساب  الرقميةبالتوالل ويقدم التدريب عرب برامم ومنةات ساعات كحد اقةى(  10التدريب على النظام: ساعات التدريب اجملانية ) •

 للمدرب طيلة فرتة التدريب. طلب العميل التدريب املباشر مبقره فانه يتكفل بتكلفة السكن والتنقل

 :قيمة )االشرتاك السنوي( حلزم الربامج .12

 

 مبلغ االشرتاك السنوي الربامج احلزمة م

 الربامج األساسية 1

مدير املنم ةب إدارة التقنيةب الدليل التنظيميب 

املوارد البمريةب احملاسبة املاليةب املركز 

 اإلعالمي

9000 

 الربامج اإلدارية 2
 9000 االدارية وإجناحب االتةاالتالتدطيط 

 حتدد السقًا املساعداتب سنابلب إدارة األنمطة الربامج اخلريية )املتخصصة( 3

 تنبيه: املبلغ ال يشمل ضريبة القيمة املضافة

سنوات( 3للشركة الحق في مراجعة وتعديل األسعار الواردة في هذا الجدول كل )  
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  :االشرتاكآلية جتديد عقد  .13

 بعد انتهاء السنوات الثالث خيري العميل بني التالي:

 االستمرار يف استتجار النظام ملدة ثالث سنوات أمرىب وبذلك حيةل العميل على نفس املزايا املذكورة أعاله. -1

من قيمة اآلاار  %50سنوات يساوي االقتةار على مدمات الدعم الفين واالستضافةب وبذلك يلزم العميل دفع قيمة آاار سنوي وملدة ثالث  -2

املذكور يف اجلدوب مع مالسظة ما ذكر من سق المركة يف تعديل القيمةب ويقتةر سةوب العميل على استقرار النظام والنسخ 

 االستياطي دون التحديثات والتطويرات.

من قيمة اآلاار املذكور يف  %25وات يساوي االقتةار على مدمة االستضافةب وبذلك يلزم العميل دفع قيمة آاار سنوي وملدة ثالث سن -3

 اجلدوب مع مالسظة ما ذكر من سق المركة يف تعديل القيمةب ويقتةر سةوب العميل على النسخ االستياطي.

إيقاف النظامب وبذلك يتم سفظ مجيع بيانات العميل يف السريفرات وتكون نسدة استياطية متى ما رغب العميل العودة واستتناف استددام  -4

 النظام مرة أمرى.

 :طريقة ومعلومات السداد .14

 يتم سداد مبلغ االشرتاك السنوي للحزم املدتارة على دفعت  كما يلي:

 وقت السداد النسبة من قيمة العقد الدفعات

 تسدد عند توقيع العقد %50 األوىل

 أش ر( من تاريخ توقيع العقد  3تسدد بعد ) %50 الثانية

 

 يسدد املبلغ الي شركة شمس اإلدارة بحسب معلومات الحساب التالية: 

 

 

 احلساب معلومات

 

 املستفيد:     شركة شمس اإلدارة  اسم 

 بنك املستفـيد:    مصرف الراجحي 

 581608010070818رقم الحساب :      

 SA 7080000581608010070818:      رقم االيبان  
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 :مواصفات االستضافة )الباقة األوىل اجملانية( .15

 IPمادم خمةص مع عنوان عاملي  •

 (2GBسجم الرام ) •

 1core CPUمعاجل  •

 (SSDمن النوع )  (GB 50ذاكرة ختزين ) •

 للم ر  (TB 2)نقل بيانات   •

اجملانية( وتطلب األمر حيادة موالفات السريفر سيتحمل العميل )فرق تكلفة الباقة األعلى يف سالة حيادة سجم بيانات العميل )عن الباقة  •

 لالستضافة وتضاف ضمن قيمة االشرتاك السنوي للفواتري الالسقة(.

 خدمات خارج نطاق العرض: .16

 مدمات غري مضمنة يف العرضب ويتم حتديد كلفت ا اإلضافية عند طلب ا:   

 (.Domainميل على اإلنرتنت )إعداد أو ربط بعنوان الع -1

إضافة مكونات أو عمليات مل حتدد يف ولف برامم ومكونات النظام واقرت إدارة التقنية بضرورة اضافت ا يف النظام وبناء على جناح  -2

 (.LTSهذه التطويرات يف )بيتة التطوير( وااتياحها لالمتبارات وأدوات الفحص إللدار )

 .(SNSO LTS 17إىل نسدة أسدث من ) الرتقية -3

(.. وُتقدَّر قيمة هجرة البيانات بعد دراسة االستياج الفعلي لألنظمة القدمية والبيانات املراد ت جريها لنظام Data Migrationهجرة البيانات ) -4

(SNSO  .) 

 كِّنه من االرتباط مع خمتلف أنواع األنظمة والربامم؛  API( مبنظومة SNSOمع أا زة وأنظمة العميل املستددمة: يتميز نظام ) الربط -5

من النظام اآلمر من ا: ترميص بالربطب وإذن بالولوبب وأي نظام أو برنامم آمر جيب توفر مطلوبات  SNSOوإلنماء عملية ربط متزامنة ب  

بالنظام اآلمر.. وحتتسب تكلفة الربط بعد تقييم فريق سنسو املدتص للج د والوقت  ايالة APIلمرح بنية دواب  (Documentationووثيقة )

 الذي تستغرقه هذه العملية. 

ته عند ربط البوابة اإللكرتونية للطرف األوب )املوقع اياراي( بلوسة حتكم مرنة يف النظام )برنامم املركز اإلعالمي( يتم تقدير قيم  -6

 الطلب.

 (. usersحيادة عدد مستددمي النظام ) -7

ساعات كحد اقةى( فإن سنسو توفر من مالب موقع ا قائمة  10تدريب موظفي العميل: يف سالة استنفاذ ساعات التدريب اجملانية ) -8

 ن.باملستمارين املعتمدين للتدريب على النظام وميكن طلب التدريب بمكل مستقل من  املستمارين املعتمدي

ت يتة نظام العميل بالبيانات الفعلية كتسجيل أمساء املوظف  وإعداد الوظائف وضبط اإلاراءات دامل النظامب وإعداد دليل احلسابات..  -9

 اخلب وميكن طلب هذه ايدمة بمكل مستقل من قبل املستمارين املعتمدين.  

 ( رياب )يتكفل العميل مبةاريف السكن والنقل واإلعاشة(.500ل يوم مقابل )طلب الزيارات امليدانية للدعم الفين بعد انت اء السنة األوىل: ك -10
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 :آلية التواصل .17

 للحةوب على العرض الرااء التوالل مع:

 عثمان أمحد موالي      

 0508173910جلواب: ا ✓

 khogali@shmsalidarh.comالربيد اإللكرتوني:  ✓

 

 :اتفاقيات اخلدمة .18

 .( بعد حتديد ميار العميل لالطالع علي ا وتوقيع ا مع العقدULAترسل اتفاقية رمةة االستددام ) •

 العقد.( بعد حتديد ميار العميل لالطالع علي ا وتوقيع ا مع SLAترسل اتفاقية مستوى ايدمة ) •

 

 

 

  ويرعاكـــــــــــــم.واهلل حيفظكم 
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