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 SNSO Cloudعرض فين ومالي لنظام  

 LTS 17.14إصدارة رقم 

 

 وفقه اهلل               اسم اجلمعية /مديرسعادة 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد:

 

نظام سنسو إلدارة املوارد وهو نظام إلكرتوني ليطيب لنا أن نتقدم لكم بعرض فين ومالي 

أعماهلا والتفاعل مع املستخدمني واملستفيدين وخدمتهم ذكي يساعد منشأتكم املباركة على إدارة 

بفاعلية ومرونة عالية من خالل برامج متنوعة وسهلة وذكية من أي مكان ويف أي وقت وباستخدام 

 ERPأي جهاز حاسوبي، يف بيئة متتاز باخلصوصية والسرية العالية واألمان يف نظام واحد )

System .) 

 
 

 التقدير ،،،تفضلوا بقبول فائق الشكر و
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 عثمان أمحد خوجلي 
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 (:SNSO ERP System) نبذة عن نظام .2

"ختطيط موارد  وترمجتها احلرفية:( Enterprise Resource Planning( هو اختصار لـ )ERPمصطلح )

املؤسسات"، ويطلق عليها اختصارًا "نظام إدارة املوارد" وهو نظام إلكرتوني يدمج كافة احتياجات املنظمة يف 

 ، فيتحقق من خالله ما يلي:()مركزيةنظام برجمي موحد ومتكامل وقاعدة بيانات مشرتكة 

 استخدام املوارد داخل املنظمة بطريقة أكثر فعالية (1

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

أسس  وفقإعادة هندسة عملياتها اإلدارية والتشغيلية حتسني أداء املنظمة وأداء العاملني فيها من خالل  (3

 .علمية(

 تقليل التكلفة والوقت الالزم يف العمليات واخلدمات. (4

 حسب احتياج املنظمة .. على عدد من الربامج (ERP)وحيوي نظام الـ

 

 
 

 للجميع(:  ERPسنسو )

مع أهمية أنظمة إدارة املوارد للمنظمات واعتماد احلكومات وكبار الشركات عليها، إال أن املنشآت الصغرية 

 واملتوسطة عموما واجلهات اخلريية خصوصا كانت غري قادرة على اقتنائها لسببني رئيسيني:

 اقتنائها، وتكلفة تشغيلها، وتكلفة تطويرها بعد ذلك.ارتفاع تكلفة  (1

 صعوبة التعامل معها والتدريب عليها. (2

 

 ( لتحدث ثورة يف جمتمع األعمال، ووضعت أمامها هدفًا كبريا وبدأت بتنفيذه: SNSOمن هنا ولدت )
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 ( لن تكون حكرًا على الكبار! ERPأنظمة الـ )

 بل ستكون متاحة للجميع

 نظام إدارة موارد يتميز مبا يلي:( SNSO)ولتحقيق هذا اهلدف اتبعت سنسو منهجية واضحة إلنتاج 

 اخنفاض التكلفة )اقتناًء، وتشغياًل، وتطويرًا( (1

 املرونة، حبيث يناسب اجلهة مهما تعدلت مناذجها وأدوات عملها. (2

 السهولة، حبيث ال حيتاج إىل كثري تدريب. (3

 

 (:SNSOنظام )

و نظام إدارة موارد سحابي آمن ومرن وذكي وسهل حيوي عددا من احلزم الرباجمية والبوابات نظام سنسو ه

 واملنظومات املساعدة، وميكن ربطه مبوقع خارجي. 

 

  (:SNSO LTS versionإصدارة سنسو إل تي إس )

يتم حتديثها يف فرتات ( Long Term Supportإصدارة ثابتة ومستقرة من نظام سنسو ومدعومة على املدى البعيد )

(، وال يتم إصدار التحديث أو الرتقية إال بعد Long upgrade(، وترقيتها يف فرتات طويلة )Short Updateمتقاربة )

 مرور اإلصدارة بعدد من اختبارات الفحص اإللكرتوني واليدوي وإقرارها من اللجنة املخصصة لالعتماد.
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 (:SNSO LTS 17.14) املضمنة يف العرضمميزات وتفاصيل الربامج والتطبيقات  .3

لنظام  يف أي منشأة ومتثل العمود الفقري الربامج األساسيةهي حزمة (: Basic Package) األساسية احلزمة

حيث توجد بها العديد من املنظومات اليت تدير العمليات الداخلية ولذلك اقتناءها يعترب هو  إدارة املوارد

 :أساس عمل النظام ونوضح فيما يلي املميزات والعمليات الرئيسية اليت يقوم بها كل برنامج

، ومتنح صالحيته ملستخدم واحد هو مالك تحكم بالبيانات األساسية للمنشأةال :رنامج مدير املنشأةب -1

 أو مديرها األعلى.املنظمة 

 التحكم ببيانات املنظمة األساسية. •

 تعيني مدير التقنية.  •

 التحكم حبذف صالحيات املوظفني.  •

 لوحة حتكم مرنة وسهلة إلعدادات النظام األساسيةبرنامج إدارة التقنية:  -2
 اإللكرتوني.التحكم بربط النظام خبادم الربيد  •

 SMSالتحكم بربط النظام خبادم رسائل  •

 التحكم بتصنيفات املستخدمني داخل النظام وإدارتها. •

 التحكم ببيانات التسجيل يف النظام وإدارتها •

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

 ناطق، واملدن، واجلنسية، والعملة.التحكم باإلعدادات الدولية: الدول، وامل •

 التحكم مبنظومة الصالحيات وإدارة صالحيات املوظفني. •

 التحكم مبنظومة اإلجراءات يف الربامج. •

 التحكم مبنظومة اخلدمات اليت تتيح تفاعل املستخدمني مع النظام يف بوابة املستخدم.  •

 التحكم ببيانات املنظمة يف الشبكات االجتماعية. •

 شعار والورقة املروسة يف املطبوعات. التحكم بال •

 التحكم بالنصوص اإلثرائية يف بوابات النظام الداخلية. •

 التحكم باتفاقية املستخدم بني املنظمة واملسجلني يف النظام. •

 مراقبة النظام: أرشيف املستخدمني وسجل الدخول واخلروج. •

 اقات الوصف الوظيفيإعداد اهليكل اإلداري والوظائف وبط برنامج الدليل التنظيمي: -3
 .وتفعيلها اإلدارية الوحدات إنشاء •
 إنشاء وتفعيل الوظائف داخل الوحدات املفعلة. •
 .اريةإعداد بطاقات وصف الوحدات اإلد •
 إعداد بطاقات الوصف الوظيفي.  •
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 إدارة شئون املوظفني وبيانات ومعامالت املتطوعني. برنامج املوارد البشرية:  -4
 (.بتعيني املسجلني يف النظام يف الوظائف املفعلة )موظفني/متطوعني التحكم •

التحكم بضبط الوظائف للموظف )تاريخ التعيني، الرئيس املباشر، نوع األجرة، املرتب األساسي،  •

 ضبط احلضور واالنصراف وربطها جبهاز البصمة، الدوام، اإلقالة( وحتديد الوظيفة األساسية.

 املوظفني ومشاركة ورفع مستنداتهم )ملف املوظف(ضبط بيانات  •

 التحكم بتعيني مديري الوحدات اإلدارية. •

التحكم بضبط املسريات الشهرية )أجرة باليوم/ بالشهر( وضبط اإلضافات واخلصومات واعتماد  •

 املسريات وفقا ملنظومة اإلجراءات، وإرساهلا لربنامج احملاسبة املالية بعد االعتماد.

 جازات املوظفني وأرصدتها وترحيلها، واإلجازة األسبوعية، واإلجازات اجملدولة.التحكم بإ •

 التحكم بالتعديل على أرصدة اإلجازات ذات الرصيد )إضافة/حذف( وفق منظومة اإلجراءات. •

 الغياب للموظفني وفق منظومة اإلجراءات. مبسائالتالتحكم  •

 ة مرنة تستوعب كل االحتماالت.التحكم بالدوامات وفرتات العمل داخل املنظمة بطريق •

 ضبط حضور وانصراف العاملني، وأرشفة سجالتهم وفق بيانات أجهزة البصمة.  •

 تقارير متنوعة )التأهيل، التدريب، التعيينات، الوظائف، السلف..( •

 

   : إدارة احلسابات املاليةبرنامج احملاسبة املالية -5
 ة املالية.التحكم بالضبط احملاسيب العام وفقا لسياسة املؤسس •
 التحكم بالسنوات املالية وقفلها. •
 .م وتقاريره املرتبطة(2019)يدعم دليل احلسابات  التحكم بأدلة احلسابات حسب السنوات املالية •
 مبراكز التكلفة ومراكز اخلدمات. التحكم  •
 التحكم بالصناديق والعهد إلدارة وإصدار سندات القبض وسندات الصرف. •
 تسلسل مراحل انشاء السندات من املتحصل الي مرحلة تقييدها لدى احملاسب.سهولة ومرونة يف  •
 إعداد القيود العامة وتأمينها وترحيلها. •
 إعداد القيود العامة وتأمينها وترحيلها. •
 وتأمينها وترحيلها. قبض وقيود الصرفإعداد قيود ال •
 .والشراء معاجلة طلبات الصرف •
 معاجلة طلبات شئون العاملني. •
 .مسريات الرواتب املعتمدة حماسبيًا معاجلة •
 التحكم بأوامر الصرف وحتويلها إىل قيود وتأمينها وترحيلها. •
 .كشف احلساب استعراض تقرير •
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 .ميزان املراجعة استعراض تقرير •
 .قائمة الدخل  استعراض تقرير •
 .العمومية امليزانية استعراض تقرير •

 التقارير احملاسبية اجلدولية . من متنوعة جمموعة  •
 إمكانية طباعة وتصدير التقارير.  •
 تقارير نوعية مرتبطة بدليل احلسابات للجهات اخلريية •

 تقارير خاصة باحلافظات مع فالتر لتسهيل عمليات االستعراض للتقارير حسب الطلب. •

 تقارير خاصة مبراكز التكلفة ومراكز اخلدمة. •

 اجلدولية.احملاسبية  التقارير من متنوعة جمموعة  •
 إمكانية طباعة وتصدير التقارير.  •

 إدارة اخلدمات واملهام اإلعالميةبرنامج املركز اإلعالمي:  -6

 .إدارة بوابة املستخدم الداخلية )األخبار، اإلعالنات( •

 

إدارة حتوي هذه احلزمة الربامج اليت تساعد املنظمة على (: Management Package) اإلدارية احلزمة

)املستفيدين( وترتبط من ناحية  مواردها ومهامها ومشاريعها، وليس هلا ارتباط مباشر مبمثلي العمالء

عملياتها ومنظوماتها ارتباط وثيق باحلزمة األساسية ولكن يظل اقتناء هذه احلزمة )اختياري بالنسبة 

ط واملشاريع ومتابعة تنفيذ مهام للعمالء( حيث ميكنهم )اقتناء التخطيط + اجناز( على حدة ألعداد اخلط

املشاريع  أو اقتناء االتصاالت اإلدارية كربنامج دون اقتناء التخطيط واجناز او اقتناء احلزمة االدارية 

 كاملة فهي كما ذكرنا اختيارها او عدم اختيارها كاملة او جزء منها هي خيارات خاضعة لرغبة العميل

 وهذه احلزمة تتكون من الربامج التالية:

 إعداد اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية والتنفيذية والطارئة :التخطيط برنامج  -7
 وصالحيات فرق العمل املِعدة هلا.التحكم بإنشاء اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية وجتميدها  •
إتاحة إعداد اخلطط االسرتاتيجية والتشغيلية خبطوة واحدة أو خبطوتني أو بثالث خطوات  •

 )إعداد/مراجعة/اعتماد(.
 إعداد اخلطط االسرتاتيجية )رؤية/ رسالة/ قيم/أهداف اسرتاتيجية/ سياسات/ مؤشرات( •
 يلية/ مشاريع(إعداد اخلطط التشغيلية )أهداف عامة/ أهداف تفص •
 حتزيم مشاريع اخلطة التشغيلية يف برامج. •
 إعداد اخلطط التنفيذية )وثيقة املشروع/ جدولة املشروع/فريق العمل/املؤشرات..( •
 ربط إعداد وثيقة املشروع التنفيذي مبنظومة اإلجراءات )إعداد/مراجعة/اعتماد( •
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 تفعيل وجتميد مشاريع اخلطط التنفيذية املعتمدة. •
 إظهار تقارير متنوعة للخطط بطريقة سهلة ومرنة وفعالة. •
 إعداد املشاريع الطارئة خبطوة واحدة )إنشاء مشروع طارئ(. •
 إعداد خطط املشاريع الطارئة )وثيقة املشروع/ جدولة املشروع/فريق العمل/املؤشرات..( •
 (ربط إعداد وثيقة املشروع الطارئ مبنظومة اإلجراءات )إعداد/مراجعة/اعتماد •

 الطارئة املشاريع حتزيم وإغالقها وحذفها وتعديلها املهام إضافة يف العمل فريق بصالحيات التحكم •

 .برامج يف

 .الطارئة املشاريع وجتميد تفعيل •

 إدارة املشاريع واملهام باحرتافيةبرنامج إجناز:  -8
التحكم بإضافة املهام للمشاريع مع حتديد املنفذ ووصف املهمة وتاريخ ومدة التنفيذ، وأهميتها  •

 )عاجل مهم، عاجل غري مهم ...اخل(، مع إمكانية ربطها مبؤشر حتقق. 
 التحكم بإضافة املهام مباشرة أو افتقارها إىل من يعتمدها. •
 ة. إمكانية النقاش واحلوار بني فريق العمل داخل كل مهم •
 إمكانية إرفاق املستندات داخل املهام. •
 إمكانية ربط املهام ببعضها. •
 حتديد منفذ املهمة حلالة التنفيذ )مل تنفذ/ حتت التنفيذ/ نفذت( •
 إغالق وفتح املهام من صاحب الصالحية. •
 تلوين املهام )أسود: منفذة/ أخضر: يف وقت اإلجناز/ برتقالي: متأخرة/ أمحر: متعثرة( •
 إمكانية استعراض املهام بناء على املشروع أو املستخدم. •
 إتاحة استعراض وإدارة املوظف ملهامه يف صفحة واحدة بغض النظر عن املشروع. •
 تقارير ورسوم بيانية توضح موقف التنفيذ حسب)الوحدة/املشروع/الربنامج/املستخدم( •

صادر والوارد اخلاص باملنشأة أو اخلاص برنامج مرن وشامل يف إدارة معامالت ال :االتصاالت اإلدارية -9

 باملوظفني فيما بينهم.

 صندوق صادر ووارد خاص باملنشأة إلدارة وأرشفة صادر ووارد املنشأة. •

صندوق صادر ووارد خاص باملوظف يستطيع من خالله املوظف مراسلة واستقبال مراسالت زمالئه  •

 املوظفني يف املنظمة.

 الصادر والوارد إىل وثائق أو معامالت.إمكانية تصنيف حركة  •

 إمكانية إسناد ومتابعة وحتديد حالة املعاملة ) مل تنفذ، حتت التنفيذ، مت التنفيذ (. •

 إمكانية إنشاء أي عدد من الصناديق ألرشفة الوثائق واملعامالت. •
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شكل إمكانية إحالة حركات الصادر والوارد سواء لشخص حمدد أو مدير إدارة أو إرساهلا يف  •

 تعميم.

 إمكانية التعقيب واإلحلاق والنقاش بني احملال إليهم يف الوثيقة أو املعاملة الواحدة. •

 إرتباط اإلحالة والتعقيب على املعامالت والوثائق باإلشعارات. •

 إمكانية إرفاق أي عدد من املرفقات مع املعاملة أو الوثيقة. •

 التحكم يف مترير الصالحيات للمحال إليهم. •

 تقارير مرنة وشاملة عن حركة صادر ووارد املنظمة.جمموعة  •

من هنا تبدأ كل جهة خريية يف اقتناء الربنامج الذي يتناسب ويتالءم  :(املتخصصة)  اخلريية الربامج حزمة

حيث انه ال ميكن جلهة خريية واحدة ان تقتين كل برامج هذه احلزمة  مع نشاطها وخدمة مستفيديها

الن كل برنامج فيها خيدم قطاع مستفيدين حمدد حبسب عملياته واجراءاته ، برامج هذه احلزمة االن 

قيد التطوير مع الشركاء من اجلهات اخلريية واليت اختارتهم الشركة بعناية ليكونوا داعم أساسي 

هم باجراءات وعمليات وافضل املمارسات اليت تتم يف خدمة املستفيدين داخل اجلهات كي خبربتهم ومعرفت

ة وسيتم تسمية الربامج الحقَا فور االنتهاء من تنفيذها وسيتم طرحها ننتج برامج ختدم العمل اخلريي بفاعلي

 للعمالء بغرض االشرتاك فيها حبسب طريقة التعاقد مع العميل يف العقد االساسي.

 

 برنامج شامل ومرن وفعال يف ضبط وإدارة عمليات املساعدات وإجراءات التسليم. املساعدات: -10

 إمكانية ضبط أنواع املساعدات املختلفة اليت تقدمها املنظمة. •

 بشقيها العيين واملالي.إدارة عمليات املساعدات  •

 إدارة عمليات املساعدات سواء تلك املقدمة لألفراد أو األسر. •

 يوفر الربنامج إمكانية واسعة إلدارة ملفات وبيانات األفراد. •

يوفر الربنامج منظومة إدارة متكاملة إلنشاء ملف األسر وإدارة بياناتها وخيارات الرتابط بني  •

 أفرادها.

عديدة متكن  اختياروفق معايري  االختيارسهلة ومرنة وفعالة يف بناء شروط يوفر الربنامج طريقة  •

لكل مساعدة بصورة دقيقة يتم حتديث قائمة املستفيدين  االختياراملنظمة من حتديد شرط 

 احملققني للشرط تلقائيًا.

نوا أسر يوفر الربنامج منظومة فعالة وقوية يف إدارة بيانات الكفالء وربطهم باملكفولني سواء كا •

أو أفراد واحلفاظ على سجل حبركة املكفولني لدى الكفال وكذلك سجالت املساعدات اليت 

 مت تسليمها هلم لكل كافل على حدة.

يدير الربنامج بيانات شهادة الوفاة وربطها ببيانات األسرة وأثر ذلك على تقديم املساعدات حيث يتم  •

 تقديم املساعدات فقط للمستفيدين األحياء.
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طريقة سهلة لتسجيل بيانات الزيارات البحثية لألسر مع سهولة  االجتماعنييقدم الربنامج للباحثني  •

 األسرة. واحتياجاتحتديد متطلبات 

يوفر الربنامج منظومة متكاملة إلنشاء طلبات الصرف للمساعدات ) عينية أو نقدية، أسر أو أفراد  •

رف وما يرتتب عليه من إجراءات تسليم ختتلف طلب الص اعتماد( وربط مبنظومة اإلجراءات حلني 

 نوع الطلب ) عيين أو نقدي(. باختالف

يرتبط برنامج املساعدات بربنامج احملاسبة املالية يف إنشاء القيود لطلبات الصرف املالية أو التثمني  •

 بالنسبة لطلبات الصرف العينية.

 املساعدات مبختلف تفاصيلها الدقيقة.يوفر الربنامج تقارير مرنة ودقيقة عن حركة  •

 

 :لنظامعمليات االبوابات واملنظومات املكملة ل

 (: Users Dashboards) بوابات املستخدمني

النظام يتعامل مع نوعني من املستخدمني: املوظف، أو املستخدم العادي.. ومبجرد تسجيل املستخدم للدخول 

 يقوم النظام بتوجيهه إىل بوابة خاصة به:

( مع خصوصية كاملة النظام )غري املوظفني ملستخدمي بوابة داخلية متاحة  بوابة املستخدم:  -1

 للمستخدم.

 إعداد بيانات املستخدم )االسم/ اهلوية/ االتصال... اخل( •
 التحكم باإلعدادات اإلقليمية: التاريخ )هجري/ميالدي(، اللغة. •

 تعديل وتفعيل بيانات الدخول )اجلوال/الربيد اإللكرتوني( وتغيري كلمة املرور. •
 .اتفاقية املستخدماستعراض  •
 املنظمة وإعالنات استعراض أخبار  •

 . بوابة متاحة للموظفني فقط بوابة املوظف:  -2

بيانات املوظف يف النظام )البيانات األساسية، بيانات التعليم، بيانات التدريب، بيانات اخلربة..  •

 اخل( حسب ضبط املنظمة وإتاحتها للموظف.

 الربيد اإللكرتوني( وتغيري كلمة املرور./تعديل وتفعيل بيانات الدخول )اجلوال •

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

 استعراض اتفاقية املستخدم. •

 استعراض وإدارة املشاريع املدرج فيها املوظف )يشرتط وجود برنامج إجناز(. •

 متابعة تنفيذ اإلجراءات حسب منظومة اإلجراءات. •

 االطالع على تفاصيل اإلجازات املتاحة للموظف وأرصدتها وأرشيفها.  •
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 االطالع على تفاصيل املرتبات وأرشيفها. •

 االطالع على الدوامات احملددة للموظف وفرتات العمل، والغياب املسجل عليه. •

انتداب، تقديم ومتابعة الطلبات )طلب إجازة، طلب أجرة إجازة، طلب إذن، طلب خارج دوام، طلب  •

 طلب سلفة(.

 .املنظمة واعالنات استعراض أخبار  •

 :(Libraries) املنظومات 

 املنظومات هي أدوات أساسية يف النظام تساند الربامج يف حتقيق أهدافها وتنفيذ مهامها، وتشمل:

 (SMS، Emailاإلشعارات )داخل النظام،  •
 احتياجاته(اإلجراءات )منظومة مرنة يبنيها العميل وفق  •
 الصالحيات )مرنة وسهلة تدعم األمان داخل النظام( •
اللجان )منظومة تتيح إنشاء وحدة إدارية مؤقتة من املوظفني للتفاعل مع املنظومات والربامج  •

 األخرى(
 اللغات )دعم كامل للغة العربية، مع إمكانية إضافة أي لغة أخرى مستقبال( •
 متعددة(. عمليات إلي صيغتصدير الالتصدير )إمكانية الطباعة، و •
 منظومة التقارير )هي املنظومة اليت تتحكم يف اظهار التقارير يف الربامج( •

 االستضافة: مواصفات  .4

وفق أعلى املعايري املعمول بها عامليًا  االستضافةتضطلع شركة مشس اإلدارة بإدارة ومراقبة عمليات  -

املعروفة، حيث  Digital Oceanوهي يف ذلك تتعامل مع كربيات الشركات يف اجملال مثل شركة 

خيصص سريفر خاص ومنفصل لكل عميل ميكن التحكم يف مواصفاته ومعايريه وفق ما حيتاج 

 العميل.
 ( حيث انها تتميز بالتالي:Digital Oceanتتم استضافة نظام سنسو يف شركة دجييتال أوشن ) -

 للتقنيات نسبة االستقرار حيث من الشركات اوائل من تعد حيث اخلدمة يف العالي االستقرار .1

 .لعمالئها تتيحها اليت املتقدمة والبنية
 .االستضافة جمال يف" تطورا االكثر واالدوات والتقنيات السياسات خالل من العالي األمان .2
 .للعميل املتزايد االستخدام مع يتوافق مبا وامكاناتها االستضافة خصائص توسعة يف العالية املرونة .3
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 اجلدول الزمين للتنفيذ:  .5

 : (يوم عمل 21) اجلدول الزمين املقرتح لتنفيذ املشروع 

 املنفذ النشاط م
 املدة بأيام

 العمل

 1 العميل تعبئة استمارة طلب نظام 1

2 

وارسال    SNSO LTS 17.14االطالع على نسخة 

بناء على )اخليار(  خطاب املوافقة على اقتناءها

 املناسب للجهة

 3 العميل

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

 3 العميل توريد مبلغ النظام املتفق عليه حسب العقد 4

 5 سنسو  تهيئة سريفرات العميل 5

 2 سنسو رفع النظام على سريفر العميل 6

 1 سنسو تسليم النسخة للعميل 7

 5 سنسو والعميل التدريب على النظام حسب العقد 8

 

 اخليارات املتاحة القتناء النظام: .6

حيث أن الشركة أخذت على عاتقها خدمة القطاع اخلريي والتطوعي )القطاع الثالث( والسعي يف رفع كفاءته 

وإمكاناته والتسهيل عليه يف إمتام مجيع عمليات من خالل أنظمة تساعدهم يف ذلك ولتيسري اقتنائهم مثل هذه 

 األنظمة فقد جعلت الشركة أكثر من خيار أمام أصحاب القرار ولكل خيار مميزاته وخصائصه.
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 اخليار األول: نظام سنسو كخدمة مستمرة
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 :اخليار األولمزايا  .7

  .يشرتط االشرتاك يف احلزمة األساسية -

 السداد ملرة واحدة للحزم والربامج. -

 ختصيص بيئتني عمل )بيئة للتدريب و بيئة للتشغيل الفعلي( لكل عميل. -

   .(( الحقًا11،10راجع )فوترة سنوية خلدمات الدعم الفين واالستضافة ) -

 التطوير والدعم الفين: -

من التعاقد وفقا التفاقية رخصة خالل السنة األوىل ذ مجيع التطويرات واإلضافات الربجمية يتنف -

 (.SLAحتديد مستوى اخلدمة ) واتفاقية ،(ULAاالستخدام )

o العام األول: جمانا 

 إدارة االستضافة. -

 إدارة النسخ االحتياطي. -

ويقدم التدريب عرب برامج  ساعات كحد اقصى( 10ساعات التدريب اجملانية ) :على النظامتدريب ال -

ويف حال طلب العميل التدريب املباشر مبقره فانه يتكفل بتكلفة السكن ومنصات  التواصل الرقمية ، 

 .والتنقل للمدرب طيلة فرتة التدريب

 

 :هلذا )اخليار( تكلفة الربامج واحلزم .8

 

 احلزم م

 املاليةالتكلفة 

 الربامج
قيمة الربنامج 

 الواحد

 قيمة احلزمة كاملة

 )قبل اخلصم(
 م2020عرض 

1 
حزمة الربامج 

 األساسية

، إدارة التقنية ، ةمدير املنشأ

الدليل التنظيمي ، املوارد 

البشرية ، احملاسبة املالية، 

 املركز اإلعالمي 

-- 40000 30000 

 حزمة الربامج اإلدارية 2

 30000 التخطيط و إجناز

45000 31500 
 15000 االتصاالت االدارية

 61500 85000 اإلمجالي 

 (:     )فقط واحد وستون ألف ومخسمائة ريال( 2020لعقود العام امجالي مبلغ العرض كتابة )خصم خاص 

 تنبيه: املبلغ ال يشمل ضريبة القيمة املضافة

 



17 

 
 
 

 
 
 
 

 السداد:ومعلومات  يقةطر .9

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

 وقت السداد النسبة من قيمة العقد الدفعات

 عند توقيع العقدتسدد  %50 األوىل

  يةتدريبساعات الاالنتهاء من البعد تسدد  %50 الثانية

 يسدد املبلغ الي شركة مشس اإلدارة حبسب معلومات احلساب التالية:
 

 معلومات  احلساب

 شركة مشس اإلدارة     :إسم املستفيد

  مصرف الراجحي    بنك املستفـيد:

 581608010070818      رقم احلساب :

 SA 7080000581608010070818      رقم اإليبان   :

 

 االستضافة السنوية: .10

بعد انتهاء السنة األوىل  قبل اخلصم العقدإمجالي قيمة % من 5قيمة االستضافة السنوية مقابل  •

 .(اجملانية)

يف حالة زيادة حجم بيانات العميل وتطلب األمر زيادة مواصفات السريفر سيتم احتساب النسبة  •

 من قيمة العقد يف حينها.اجلديدة 

 السنوي:والدعم الفين الصيانة   .11

بعد انتهاء السنة  قبل اخلصم العقدإمجالي قيمة %( من 10السنوي )والدعم الفين قيمة الصيانة  •

 . (اجملانية)األوىل 
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 سنويالاخليار الثاني: نظام سنسو كخدمة باالشرتاك 
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 :يار الثانيمزايا اخل .12

 يشرتط االشرتاك يف احلزمة األساسية  -

 .ةللحزمباالشرتاك السنوي السداد  -

 بيئة مشرتكة ختصصها الشركة(.ختصص بيئة عمل واحدة للعميل )التدريب يتم عن طريق  -

 .جمانية بالكاملخدمات الدعم الفين  -

 (سنويًا ريال 100مستخدم إضايف مببلغ )  50وكل  مستخدم  50عدد املستخدمني:  -

 ((15راجع ) خدمات االستضافة وادارتها والنسخ االحتياطي جمانية )الباقة األوىل فقط  -

ويقدم التدريب عرب برامج  ساعات كحد اقصى( 10ساعات التدريب اجملانية ) :على النظامريب تدال -

بتكلفة ويف حال طلب العميل التدريب املباشر مبقره فانه يتكفل ومنصات  التواصل الرقمية ، 

 السكن والتنقل للمدرب طيلة فرتة التدريب.

 

 :الربامج زمحل )االشرتاك السنوي(قيمة   .13

 

 السنوي مبلغ االشرتاك الربامج ةاحلزم م

 الربامج األساسية 1
، إدارة التقنية، الدليل التنظيمي، ةمدير املنشأ

 املوارد البشرية، احملاسبة املالية، املركز اإلعالمي
9000 

 9000 االتصاالت االدارية،  التخطيط و إجناز اإلداريةالربامج  2

 حتدد الحقًا ، سنابل، إدارة األنشطةاملساعدات الربامج اخلريية )املتخصصة( 3

 تنبيه: املبلغ ال يشمل ضريبة القيمة املضافة

سنوات( 3كل ) اجلدول ايف هذتعديل األسعار الواردة مراجعة ويف  احلق لشركةل  

 

 بعد انتهاء السنوات الثالث خيري العميل بني التالي: االشرتاك:عقد آلية جتديد  .14

االستمرار يف استئجار النظام ملدة ثالث سنوات أخرى، وبذلك حيصل العميل على نفس  -1

 أعاله. املذكورةاملزايا 

االقتصار على خدمات الدعم الفين واالستضافة، وبذلك يلزم العميل دفع قيمة آجار سنوي  -2

 من قيمة اآلجار املذكور يف اجلدول مع مالحظة ما ذكر %50وملدة ثالث سنوات يساوي 
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صر حصول العميل على استقرار النظام والنسخ تمن حق الشركة يف تعديل القيمة، ويق

 االحتياطي دون التحديثات والتطويرات.

وملدة ثالث  االقتصار على خدمة االستضافة، وبذلك يلزم العميل دفع قيمة آجار سنوي -3

ن حق من قيمة اآلجار املذكور يف اجلدول مع مالحظة ما ذكر م %25سنوات يساوي 

 الشركة يف تعديل القيمة، ويقتصر حصول العميل على النسخ االحتياطي.

إيقاف النظام، وبذلك يتم حفظ مجيع بيانات العميل يف السريفرات وتكون نسخة احتياطية  -4

 متى ما رغب العميل العودة واستئناف استخدام النظام مرة أخرى.

 السداد:طريقة ومعلومات  .15

 املختارة على دفعتني كما يلي:للحزم  االشرتاك السنويمبلغ يتم سداد 

 وقت السداد النسبة من قيمة العقد الدفعات

 تسدد عند توقيع العقد %50 األوىل

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

 

 يسدد املبلغ الي شركة مشس اإلدارة حبسب معلومات احلساب التالية:
 

 احلسابمعلومات  

 شركة مشس اإلدارة     :إسم املستفيد

  مصرف الراجحي    بنك املستفـيد:

 581608010070818      رقم احلساب :

 SA 7080000581608010070818      رقم اإليبان   :

 

 مواصفات االستضافة )الباقة األوىل اجملانية(:  .16

 IP عاملي عنوان مع خمصص خادم •

 (2GBالرام ) حجم •

 1core CPU معاجل •

 (SSDمن النوع )  (GB 50ذاكرة ختزين ) •

 للشهر  (TB 2)نقل بيانات   •

حمل وتطلب األمر زيادة مواصفات السريفر سيت)عن الباقة اجملانية( يف حالة زيادة حجم بيانات العميل  •

 .الالحقة(تكلفة الباقة األعلى لالستضافة وتضاف ضمن قيمة االشرتاك السنوي للفواتري فرق العميل )
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 خارج نطاق العرض:خدمات  .17

 :   تم حتديد كلفتها اإلضافية عند طلبها، ويرضخدمات غري مضمنة يف الع

 (.Domainإعداد أو ربط بعنوان العميل على اإلنرتنت ) -1

إضافة مكونات أو عمليات مل حتدد يف وصف برامج ومكونات النظام واقرت إدارة التقنية  -2

النظام وبناء على جناح هذه التطويرات يف )بيئة التطوير( واجتيازها لالختبارات بضرورة اضافتها يف 

 (.LTSوأدوات الفحص إلصدار )

 .(SNSO LTS 17الرتقية إىل نسخة أحدث من ) -3

(.. وُتقدَّر قيمة هجرة البيانات بعد دراسة االحتياج الفعلي لألنظمة Data Migrationهجرة البيانات ) -4

 (.  SNSOانات املراد تهجريها لنظام )القدمية والبي

متكِّنه من االرتباط   API( مبنظومة SNSOالربط مع أجهزة وأنظمة العميل املستخدمة: يتميز نظام ) -5

وأي نظام أو برنامج آخر  SNSOمع خمتلف أنواع األنظمة والربامج؛ وإلنشاء عملية ربط متزامنة بني 

من النظام اآلخر منها: ترخيص بالربط، وإذن بالوصول، ووثيقة جيب توفر مطلوبات 

(Documentation)   لشرح بنية دوالAPI  الربط بعد تقييم بالنظام اآلخر.. وحتتسب تكلفة  اخلاصة

 فريق سنسو املختص للجهد والوقت الذي تستغرقه هذه العملية. 

ربط البوابة اإللكرتونية للطرف األول )املوقع اخلارجي( بلوحة حتكم مرنة يف النظام )برنامج   -6

 املركز اإلعالمي( يتم تقدير قيمته عند الطلب.

 . (usersمستخدمي النظام )عدد زيادة  -7

 فإن ساعات كحد اقصى( 10يف حالة استنفاذ ساعات التدريب اجملانية ) العميل:تدريب موظفي  -8

وميكن طلب  من خالل موقعها قائمة باملستشارين املعتمدين للتدريب على النظامتوفر سنسو 

 التدريب بشكل مستقل من  املستشارين املعتمدين.

تهيئة نظام العميل بالبيانات الفعلية كتسجيل أمساء املوظفني وإعداد الوظائف وضبط اإلجراءات  -9

داخل النظام، وإعداد دليل احلسابات.. اخل، وميكن طلب هذه اخلدمة بشكل مستقل من قبل 

 املستشارين املعتمدين.  

( ريال )يتكفل 500وم مقابل )طلب الزيارات امليدانية للدعم الفين بعد انتهاء السنة األوىل: كل ي -10

 العميل مبصاريف السكن والنقل واإلعاشة(.
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 آلية التواصل: .18

 للحصول على العرض الرجاء التواصل مع:

 0508173910 اجلوال:           عثمان أمحد خوجلي

 khogali@shmsalidarh.comالربيد اإللكرتوني:         

 

 :اتفاقيات اخلدمة .19

 .بعد حتديد خيار العميل لالطالع عليها وتوقيعها مع العقد (ULAاتفاقية رخصة االستخدام )ترسل  •

 .وتوقيعها مع العقدبعد حتديد خيار العميل لالطالع عليها  (SLAاتفاقية مستوى اخلدمة )ترسل  •

 

 

 

 واهلل حيفظكم ويرعاكم ،،،

 

mailto:khogali@shmsalidarh.com

