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 دولة فمسطين
 وزارة المالية

 اإلدارة العامة لموازم العامة
 المركزية لجنة العطاءات

 2017/ 82عطاء رقم  
توفير نظام معمومات إلدارة المحاكم تعمن وزارة المالية / لجنة العطــاءات المركــزية عن طــرح عطــاء 

 تبعًا لمشروط والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء.النظامية  لصالح المجمس األعمى لمقضاء 
وترغـ  فـي  فـي وزارة ااتصـاخت وتكنولوجيـا المعمومـاتسـميًا فعمى الشـركات اات اختتصـاص والمسـجمة ر 

المشــاركة فـــي لـــاا العطــاء مراجعـــة وزارة الماليـــة / اإلدارة العامــة لمـــوازم العامةــــ الرمــال بـــرج الوليـــد الطـــابق 
( تـلل أواـات الـدوام الرسـمي مـن 9األرضي بالقر  من إشارة مرور الطيران فـي غـزة غـر  بـرج الظـافر  

( شــيكل غيـر مســتردة تــورد 300عمـى كراســة المواصـفات ووثــائق العطــاء مقابـل دفــ  مبمـ   أجـل الحصــول 
 إلى تزينة وزارة المالية.

آتر موعد لقبول عروض األسعار بالظرف المتتوم في صندوق العطاءات باإلدارة العامة الموازم/ وزارة 
وتفتح المظاريف  19/9/2017افق المو  الثلثاءيوم  لو الساعة الحادية عشر من صباح المالية في غـزة

 بحضور ممثمي المنااصين في نفس الزمان والمكان .
 

 اإلدارة العامة لموازم العامة                                                            
 مالحظة:ـ

 عمى من يرسو عميه العطاء. . أجرة اإلعلن في الصحف1
بنكــي صــادر مــن البنــك الــوطني اإلســلمي او بنــك اخنتــاج أو . يجــ  إرفــاق كفالــة بنكيــة أو شــيك 2

ـــ  ـــ   ســـند دف ـــا المعمومـــات بمبم ـــاب  لـــوزارة اختصـــاخت وتكنولوجي ـــد الت $ ســـاري 1000مـــن بنـــك البري
 المفعول لمدة ثلث شهور يومًا من آتر موعد لتقديم العروض.

 . تقدم األسعار بالدوخر وتشمل جمي  أنواع الرسوم والضرائ .3
 جنة العطاءات غير ممزمة بقبول أال األسعار.. ل4
 .اإلدارة العامة لموازم غير مسئولة عن أي مبم  نقدي يرفق م  العطاء.5
 2824368 -2826990.لممراجعة واخستفسار لاتف رام : 6
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 الشروط العامة
 

 أواًل: إعداد وتقديم العروض من قبل المتناقصين:ـ
ول والنمــااج والوثــائق المرفقــة بــدعوة العطــاء بعــد أن يقــرأ يعــد المنــااص عرضــه وأســعارج عمــى الجــدا .1

لـــاج الوثـــائق ويـــتفهم جميـــ  مـــا ورد فيهـــا ويتـــتم ويواـــ  كافـــة وثـــائق دعـــوة العطـــاء ويقـــدمها ضـــمن 
العـرض كاممــة عمــى أن يتحمــل كافـة النتــائ  المترتبــة عمــى عـدم ايامــه بالتــدايق واخســتكمال بصــورة 

 صحيحة.
ر عمـــى أن يشـــمل الســـعر رســـوم الجمـــارك والضـــريبة المضـــافة وأجـــور تكتـــ  أســـعار العطـــاء بالـــدوخ .2

 التحزيم والتغميف ومصاريف النقل والتحميل والتنزيل والتأمين وجمي  الرسوم والمصاريف األترى.
أو التعـديل  يعد المنااص عرضه مطبوعـًا أو مكتوبـًا بـالحبر األزرق أو األسـود فقـط ويحظـر المحـو .3

لعــرض وكــل تصــحيح مــن لــاا القبيــل يوضــ  عميــه تطــين متــوازيين أو الشــط  أو اإلضــافة فــي ا
بــالحبر األحمــر ويعــاد كتابــة الصــوا  بــالحبر األزرق أو األســود ويواــ  بجانبــه مــن ابــل مــن أجــرى 

 التصوي .
يقدم المنااص عرضه مرفقًا به الوثائق المطموبة م  تأمين دتـول العطـاء فـي مغمـف مغمـق ب حكـام  .4

المحاكم النظامية  لصالح المجمس األعمـى  عممياتإلدارة  محوس ظام توفير نويكت  عميه عطاء 
وكـــالك اســـمه وعنوانـــه بالكامـــل وراـــم الهـــاتف والفـــاكس وراـــم  2017/ 82 راـــم  لممنااصـــةلمقضـــاء 

صــندوق البريـــد التاصــين بـــه لترســل إليـــه المكاتبــات المتعمقـــة بالعطـــاء وعميـــه تبميــــ  اإلدارة العامـــة 
تعديل فـي عنوانـه وعميـه أن يكتـ  أيضـًا اسـم الـدائرة التـي  ية تطيًا بأي تغيير أولموازم / وزارة المال

 طرحت العطاء وعنوانها وبتلف الك يحق لمجنة العطاءات أن تهمل العرض المقدم منه.
يودع العرض من ابل المنااص في صندوق العطاءات المتصص لهاا الغرض لدى اإلدارة العامة  .5

المحددة لالك وكـل عـرض خ يـودع فـي صـندوق العطـاءات ابـل آتـر موعـد  لموازم ابل انتهاء المدة
 لتقديم العروض خ ينظر فيه ويعاد إلى مصدرج مغمقًا .

يمتــزم المنــااص بــأن يبقــى العــرض المقــدم منــه نافــا المفعــول وخ يجــوز لــه الرجــوع عنــه لمــدة أربعــة  .6
 شهور من تاريخ آتر موعد لتقديم العروض.

 
 المستندات الرسمية المطموبة:ـثانيًا: الشهادات و 

يرفق المنااص مـ  عرضـه   تاصـة إاا كـان يشـارك ألول مـرة ( الشـهادات والوثـائق المطموبـة منـه  .1
 ولي عمى النحو التالي:

 .صورة مصداة عن شهادة مزاولة المهنة وكالك السيرة الااتية لمشركة 
 لمعموماتصورة عن شهادة تسجيل الشركة من وزارة اختصاخت وتكنولوجيا ا 
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 .السجل التجاري أو الصناعي لمشركة 
 .شهادة تمو طرف من دائرة ضريبة الدتل وضريبة القيمة المضافة 

عمــى المنــااص اي يرفــق بعرضــه تقريــرا مــوجزًا عــن ابــرز اخنظمــة المحوســبة التــي اــام بتطويرلــا   .2
 وأسماء العاممين في شركته وسيرلم الااتية.

و معمومــات يرغــ  ب ضــافتها ويــرى أنهــا ضــرورية لتوضــيح يحــق لممنــااص أن يضــيف أيــة وثــائق أ .3
 عرضه.
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 عطاء :لثالثًا :  تأمينات وضمانات ا
 تأمين الدخول في العطاء : .1

يمتـــزم المنـــااص أن يرفـــق بعرضـــه ســـند دفـــ  معتمـــد صـــادر مـــن بنـــك البريـــد التـــاب  لـــوزارة اختصـــاخت 
صــادر مــن البنــك الــوطني اإلســلمي بمبمــ  أو عمــى شــكل كفالــة أو شــيك بنكــي  وتكنولوجيــا المعمومــات

وخ ينظــر فــي أي عــرض غيــر معــزز بتــأمين دتــول  دوخر " كتــأمين دتــول " لمــدة ثــلث شــهر 1000
العطاء   عمى أن تعاد تأمينات الدتول في العطاء إلى مقـدميها مـن المنااصـين الـاي لـم يحـال عمـيهم 

لعـروض  وكـالك لمـن أحيـل عمـيهم العطـاء بعـد بعد مدة أسبوعين من تاريخ آتر موعد لتقديم ا العطاء
 أن يقوموا بتقديم تأمين حسن التنفيا.

 تأمين حسن التنفيذ :  .2
بقيمة يمتزم المتنااص الفائز بالعطاء أو بأي جزء من بنودج بتقديم تأمين حسن التنفيا لمعطاء المحال عميه 

تاب  لوزارة اختصاخت وتكنولوجيا والك عمى شكل سند دف  معتمد صادر من بنك البريد المبم  مقطوع  
يوم من تاريخ  15أو عمى شكل كفالة أو شيك بنكي صادر من البنك الوطني اإلسلمي تلل  المعمومات

تبميغه بقرار إحالة العطاء عميه من ابل اإلدارة العامة لموازم العامة عمى أن يكون ساري المفعول لمدة 
م تأمين حسن التنفيا   ويعاد تأمين حسن التنفيا إلى المتعهد بعد  اربعة شهور( من تاريخ آتر موعد لتقدي

ازم العامة تنفيا كافة اخلتزامات المترتبة عميه بموج  طم  تطي تقدمه الدائرة المستفيدة لدائرة المو 
 باإلفراج عن التأمين.

 .تأمين الصيانة :3
بنـك معتمـد لـدي وزارة الماليـة يقدم تامين الصيانة عمي شـكل كفالـة بنكيـة أو شـيك مصـدق صـادر عـن 

دوخر أمريكـي  1000بغزة  البنك الـوطني اإلسـلمي(أو سـند دفـ  معتمـد صـادر عـن بنـك البريـد بقيمـة 
ويعـاد لـاا التـأمين إلـي المتعهـد بعـد أن  عمى أن تكون سارية المفعول لمدة سنة من تاريخ انتهـاء العقـد

اا أتل المتعهد بتقديم  يقوم بكافة اخلتزامات المترتبة عميه بموج  كتا  تطي من الدائرة المستفيدة  وا 
جـراء الصـيانة عمـي حسـ ا  المتعهـد الصيانة المطموبة فيحـق لمجنـة العطـاءات مصـادرة ايمـة التـأمين وا 

 .وتحميمه فروق األسعار
 
من ايمته كما و  0.004عند العقد أو اختفاق  بنسبة  .يتم تحصيل رسوم طوابع إيرادات دمغة:4   
عن نفس العقد أو اختفاق كرسوم طواب  إيرادات أيضًا عند اإلحالة أو  0.004تحصيل نسبة يتم 

من ايمة العقد أو اختفاق عمى أن  0.008الترسية عمى الجهة المنفاة ليصبح مجموع المحصل 
 تتصم من فاتورة المورد عند السداد.
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 رابعًا: فتح العطاءات وتقييمها:
 -:لجنة فتح المظاريف -1
يشكل مدير عام الموازم العامة لجنة فتح مظاريف العطاء وتقوم لـاج المجنـة بفـتح العطـاءات بحضـور  

 -المنااصين أو ممثميهم في الزمان والمكان المحددين في دعوة العطاء بعد اتتاا اإلجراءات التالية:
نـة إثبات عدد المظاريف في محضر فـتح المظـاريف وكـل عطـاء يفـتح مظروفـه يضـ  رئـيس المج -أ

عميــه وعمـــى مظروفـــه رامـــًا مسمســًل عمـــى ليئـــة كســـر اعتيـــادي بســطه راـــم العطـــاء ومقامـــه عـــدد 
 العطاءات الواردة.

ثبات عددلا. -ب  ترايم األوراق المرفقة م  العطاء وا 
اراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وايمة التـأمين اخبتـدائي المقـدم مـن كـل منـااص والـك بحضـور  -ت

 المنااصين أو ممثميهم.
وايــ  مــن رئــيس المجنــة وجميــ  األعضــاء الحاضــرين عمــى العطــاء ومظروفــه وكــل وراــة مـــن الت -ث

 أورااه وكالك عمى محضر المجنة بعد تدوين كافة التطوات السابقة.
 -:لجنة دراسة وتقييم العروض -2

اسـة يحدد مدير عام الموازم العامة األشتاص أو الجهات الاين تتكون منهم المجنة الفنية التـي تقـوم بدر 
العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية وتقدم توصياتها المناسبة لمجنة العطـاءات المركزيـة بعـد 

 -أتا المعايير التالية في اخعتبار:
 خ ينظر في أي عرض غير معزز بتأمين دتول العطاء.  -أ
لسياســة تطـــوير الفنيــة وفقــًا والشــروط تــدرس العــروض مــن الناحيــة الفنيــة بحيــث تحـــدد المعــايير    -ب

  وتتضـ  كافــة العـروض لــنفس اخنظمـة الحكوميـة  ومعــايير جـودة التــدمات اخلكترونيـة الحكوميــة
 المعايير من حيث التزام المنااص بعرضه بمواصفات وشروط دعوة العطاء.

يؤتـا بعــين اخعتبــار كفــاءة المنــااص مــن النــاحيتين الماليــة والفنيــة ومقدرتــه عمــى الوفــاء بالتزامــات   -ت
  ولمجنــة اسـتبعاد عــرض تــي يقـدمها أو التدمـة التــي يوفرلـاعطـاء وسـمعته التجاريــة والتسـهيلت الال

 المنااص الاي خ تتوفر فيه كل أو بعض لاج المتطمبات.
 تبدأ الدراسة بالعرض الاي ادم أرتص األسعار ثم الاي يميه حتى تتم دراسة العروض المقدمة.  -ث
المواصفات والجودة توصي المجنة الفنية باإلحالـة عمـى مقـدم إاا توافرت في العرض كافة الشروط و  -ج

 أرتص األسعار.
فـــي حالـــة عـــدم تـــوافر المتطمبـــات فـــي العـــرض الـــاي يتضـــمن أرتـــص األســـعار تنتقـــل الدراســـة إلـــى  -ح

العرض الاي يميه بالسعر إلـى أن تصـل إلـى العـرض الـاي تتـوافر فيـه المتطمبـات لىحالـة عمـى أن 
 وض األرتص بشكل واضح.تبين أسبا  استبعاد العر 



 

 7صفحة                                        رملحاكم رلنظامية لصالح رملجلس الاعلى للقضاء عمليات ادرر لإ ثوفيرنظام محوسب 88/8107مناقصة رقم 

الاي يتضمن عرضه إاا تساوت المواصفات واألسعار والشروط والجودة المطموبة يفضل المنااص  -خ
  ثـم المنـااص المقـيم بفمسـطين بصـورة دائمـة  ثـم مـدة التسـميم األاـل إاا كانـت سـرعة ميزات إضافية

 التسميم لمصمحة الدائرة المستفيدة.
 

 المورد :ـخامسا :ـ التزامات المتعهد أو 
عمـــى المتعهـــد الـــاي أحيـــل عميـــه العطـــاء اســـتكمال إجـــراءات العقـــد التـــاص بقـــرار اإلحالـــة وتوايـــ   .1

 اختفااية وما يمحقها من أوراق ومستندات.
تــلل أسـبوعان مــن تشــغيل النظـام وتسـميم لكافــة اخكـواد البرمجيــة ووثـائق التحميـل  يمتـزم المتعهـد ب .2

 تاريخ استلمه ألمر التوريد.
وز لممتعهد أن يتنـازل ألي شـتص آتـر عـن كـل أو أي جـزء مـن العقـد دون الحصـول عمـى  خ يج .3

 إان تطي من لجنة العطاءات التي أحالت العطاء.
خ يحــق لممنــااص أو المــورد الرجــوع عمــى لجنــة العطــاءات بــأي تســارة أو ضــرر ناشــ  عــن تقــديم  .4

إليها أو إاا لم تحل العطاء عمى عرضه في حالة إاا ما رفضت لجنة العطاءات كل العروض المقدمة 
مقــدم أاــل األســعار أو إاا ألغــت لجنــة العطــاءات دعــوة العطــاء فــي أي واــت أو أي مرحمــة دون اكــر 

 األسبا .
وفقــًا لممواصــفات والشــروط المتفــق عميهــا والــواردة فــي اــرار  النظــام المحوســ يمتــزم المــورد بتســميم  .5

 اإلحالة.
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 لمتعهد في حالة التأخير في التنفيذ أو عدم قيامه به:ـسادسا:ـ اإلجراءات التي تتخذ ضد ا
:  إاا تـأتر المتعهـد عـن توريـد مـا التـزم بـه فـي الموعـد المحـدد فـي العقـد يحـق فرض غرامة ماليـة .1

%( مـن ايمـة المـوازم التـي تـأتر 1لمدير عام دائرة المـوازم العامـة أن يفـرض غرامـة ماليـة خ تقـل عـن  
ير إخ إاا تبين أن التأتير في التوريد ناجم عن اوة اـالرة   وفـي جميـ  في توريدلا عن كل أسبوع تأت

األحوال عمى المتعهد تقـديم إشـعار تطـي وفـوري إلـى الجهـة المتتصـة بـالظروف واألسـبا  التـي أدت 
 إلى التأتير في التوريد أو منعته من الك وتقديم ما يثبت الك.

: ولنـــا يحـــق لمجنـــة غـــاء العقـــد المبـــرم معـــهاســـتبعاد عـــرض المـــورد الـــذم يخـــل بالتزاماتـــه أو إل .2
العطـــاءات التـــي أحالـــت العطـــاء اتتـــاا اإلجـــراءات اللزمـــة بحـــق المتعهـــد بمـــا فـــي الـــك مصـــادرة ايمـــة 
التأمين المقدم من المتعهد أو أي جزء منه بشكل يتناسـ  مـ  ايمـة المـوازم غيـر المـوردة ويعتبـر المبمـ  

 في لاج الحالة إيرادًا لمتزينة العامة.
في جمي  األحوال يحق لدائرة الموازم العامة تحصيل األموال المسـتحقة لهـا فـي امـة المنـااص أو و  .3

المورد من األموال المستحقة لالك المنااص أو المورد لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو 
 من كفاختهم.

 
 -حل الخالفات:سابعًا: 

ند من البنود السابقة أو من بنود العقد فيـتم حمـه في حال حدوث أي تلف ينشأ عن تفسير أي ب  -أ
 وديًا بالتفاوض.

يومــًا مــن بــدء مفاوضــتهما لموصــول إلــى حــل حــول أي تــلف  30إاا لــم يــتمكن الطرفــان تــلل  -ب
يتعمــق بالعقــد يحــق ألي مــن الطــرفين حــل التــلف بــالمجوء إلــى المحكمــة المتتصــة وتطبيــق القــوانين 

 السمطة الوطنية الفمسطينية بهاا الشأن. واألنظمة المعمول بها في مناطق
 

 شروط متفرقة:ـثامنا:
إاا اســـتعمل المنـــااص الغـــش أو التلعـــ  فـــي معاممتـــه أو ثبـــت عميـــه أنـــه شـــرع أو اـــام بنفســـه أو  .1

بواسطة غيرج بطريق مباشر أو غير مباشر عمى رشوة أحد موظفي أو مستتدمي السمطة أو عمـى 
عقــدج فــي الحــال ويصــادر التــأمين مــ  عــدم اإلتــلل بحــق  التواطــؤ معــه إضــرارًا بالمصــمحة يمغــي

الــوزارة المطالبــة بالتعويضــات المترتبــة عمــى الــك فضــًل عــن شــط  اســمه مــن بــين المنااصــين وخ 
يســمح لــه بالــدتول فــي منااصــات لمســمطة الوطنيــة الفمســطينية لــاا فضــًل عــن اتتــاا اإلجــراءات 

 القضائية ضدج عند اخاتضاء.
اص أو المورد يحق لمجنة العطـاءات إلغـاء التعااـد معـه دون المجـوء لمقضـاء وكـالك إاا أفمس المنا .2

 مصادرة مبم  التأمين ك يراد عام لمتزينة العامة.
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إاا توفى المنـااص أو المـورد جـاز إلغـاء العقـد  المبـرم معـه أو مـا تبقـى منـه  بتوجيـه كتـا  لمورثـة  .3
ضــي بــالك مــ  رد مبمــ  التــأمين فــي لــاج يفيــد بــالك دون الحاجــة إلــى استصــدار حكــم اضــائي يق

 الحالة.
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 الشروط الخاصة
 

واطـ  الغيـار لمـوازم التـي تتطمـ  الـك  يمتزم المنااص بتـوفير تدمـة الصـيانة المجانيـة  كتـا  ضـمانة( -1
 لمدة خ تقـل عـن سنة ميلدية.

أسبوعان مـن  اتـلل مـدة أاصالالنظام المحوس  يمتزم المنااص المحال عميه العطاء بتوريد وتشغيل  -2
 تاريخ طم  التوريد التطي ويتم الدف  تلل شهر بموج  معززات الصرف المطموبة.

الســعر المقــدم بالــدوخر األمريكــي شــامل ايمــة الضــريبة المضــافة وشــامل التحميــل والتوصــيل والتركيــ   -3
 والتشغيل.

القــدرة   ولـديها بةلتطـوير أنظمـة محوسـ يجـ  أن تكـون الجهـات العارضـة مرتصـة اانونيـا ومؤلمـة فنيـاً  -4
 .عمى تقديم دعم فني لما بعد التشغيل والتسميم

جـراء التجــار  عميهــا لمعرفــة مــدى  اجزاء ومكونات النظام المحوسـ  المـورديتم فحص  -5 مـن المتعهـد وا 
مطابقتهـا لممواصفات بالطريقة التي تحددلا الدائرة المستفيدة أو لجنة اخستلم بموج  لجان فنية تشكل 

 لغرض.لهاا ا
 لممــورد الــاي يرســو عميــه أي جــزء مــن المنااصــة وعنــد تســميم أي بنــد مــن بنــود المنااصــة يجــ  تعبئــة -6

 نمواج عقد الصيانة المرفق في الكراسة. 
أشهر تبدأ من تاريخ صدور اإلحالة النهائية لمعطاء  وخ يحق  ستةيسري البدء بتنفيا لاا العطاء لمدة  -7

 لل تمك الفترة.ألي مورد المطالبة برف  أسعارج ت
أشـهر وفقـا لمقتضـيات  6يحق لمجنة العطاءات المركزية تمديد العطاء عن المـدة المحـددة لهـا والبالغـة  -8

 المصمحة العامة.
 يشترط بالشركات المتقدمة ان تكون مسجمة في وزارة اختصاخت وتكنولوجيا المعمومات. -9

 يتم تقييم كافة العروض فنيَا ابل ترسية عرض السعر. -10
 .خ يشترط الترسية عمى األال سعراً  -11
يجــ  ارفــاق العــرض المــالي والعــرض الفنــي  تبــرات الشــركة المــوردة  بيانــات ومــؤللت الطــواام  -12

 جزئي(  التطة الزمنية(.-الفنية وطبيعة عممهم في الشركة  دائم
 يشترط عقد اجتماع م  المتتصيين طرف الشركة الفائزة بالعطاء لتوضيح متطمبات النظام. -13
متزم الشركة الفائزة بتقديم تصميم أولى  ويشرط موافقة الجهات المتتصة عميه ابـل البـدء بتطـوير ت -14

 النظام.
يشترط اطلع الجهات المتتصـة بمجريـات عمميـات تطـوير النظـام أوخ بـأول لضـمان تنفيـا النظـام  -15

 حس  وظائف النظام المطموبة.
 تقـل عـن اسـبوعين لفحـص النظـام لضـمان لمنظـام خ test Pilot يجـ  ان تقـدم فتـرة تجربـة فعميـه -16

 استلم جمي  العناصر المطموبة.
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ــــوم الشــــركة بتشــــغيل النظــــام ضــــمن البيئــــة الحكوميــــة  -17 مركــــز الحاســــو  الحكــــومي فــــي وزارة  –تق
 اختصاخت وتكنولوجيا المعمومات .

تعـديلت عمـى البرنـام  واواعـد البيانـات وتتضـمن اجـراء كافـة ال test Pilot تقوم الشركة    نفيـا -18
 المطموبة تلل فترة الصيانة.

عمى النظام وتتضـمن  test Pilot تقدم الشركة فترة صيانة لمنظام ستة أشهر عمى األال بعد تنفيا -19
 اجراء كافة التعديلت المطموبة تلل فترة الصيانة.

يحـق  وخ تمتزم الشركة بتسميم جمي  األكواد والبرمجيات مفتوحة المصدر لممجمس اخعمى لمقضـاء  -20
 لمشركة التصرف بالنظام.

 في حال اختلل بأي من الشروط الماكورة في عرض السعر يعتبر العرض خغيًا. -21
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 :الشروط الفنية

 يجب ان تمتزم الشركة المورد بسياسة تطوير االنظمة الحكومية وبنودها الفنية والموضحة بالتالي:

 يعمل النظام  من تلل بيئة الوي . .1
مد عممية التطوير عمى األدوات ولغات البرمجة مفتوحة المصدر  ويستثنى من الك يج  أن تعت .2

 األدوات التي خ يتوفر بديل لها من األدوات مفتوحة المصدر.
 ( كمغة أساسية لتطوير النظام.PHPتعتمد لغة البرمجة مفتوحة المصدر   .3
 (.MVCعمى المطور أن يبني النظام وفق النمط المعماري لبناء األنظمة   .4
 ( لبناء األنظمة والتطبيقات.PHP Code Igniterعمى المطور اعتماد إطار العمل البرمجي   .5
 ( فقط.Oracleاخعتماد عمى ااعدة البيانات   .6
 ( في التتاط  م  ااعدة البيانات.Stord Procedureيج  أن يعتمد النظام عمى   .7
نشاء مكونات القاعدة عمى يج  أن تتضمن الكواد البرمجية والدوال البرمجية لقواعد ال .8 بيانات وا 

"Comments.توضيحية وحس  الحاجة " 
 ت.اخلتزام بسياسات بأمن المعمومات الحكومية وبتاصة أمن البرمجيا .9

اخلتزام بوثيقة معايير جودة األنظمة والتدمات اإللكترونية الحكومية  والمنشورة عمى  .10
 موا  وزارة اختصاخت وتكنولوجيا المعمومات.

 أن يوفر النظام دليل للستتدام.يج   .11
 (.SRSيج  أن يتم توثيق تحميل النظام وتوصيفه باعتماد منهجية   .12
يج  أن يعتمد النظام في إدارة الحسابات عمى نظام تسجيل الدتول الموحد المركزي  .13

 (.SSOالحكومي والمتوفر من وزارة اختصاخت وتكنولوجيا المعمومات  
 ضحة ومحكمة إلدارة الصلحيات.يج  أن يوفر النظام آلية وا .14
يتكامل النظام م   ااعدة البيانات الحكومية في الحصول عمى البيانات المتعمقة  .15

 بالمواطنين  لضمان تحقيق التكاممية.
تمتزم الشركة بترحيل كافة البيانات المتوفرة حاليا في الوزارة إلى ااعدة بيانات اخنظمة  .16

 م  وظائف اخنظمة المطورة. الجديدة والتأكد من صحتها وتوافقها
 يج  أن يحتوي النظام عمى سياسة واضحة ومعتمدة للستتدام. .17
" Aboutيج  أن يحتوي أي نظام أو تطبيق عمى جزئية  شاشة( بعنوان "حول النظام /  .18

 توضح معمومات حول اإلصدار والمطور.
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ا واخستفادة ( يمكن استتدامهLogsعمى النظام أن يوفر آلية دايقة لتسجيل األحداث   .19
 منها بسهولة ويسر.

( إلشعار المستتدمين Notificationsيج  أن يحتوي النظام عمى تدمة اإلشعارات   .20
 بالحركات عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة.

 

 :شروط واجهة المستخدم

 اعتماد المغة الرئيسية لمنظام "المغة العربية". .1
 .Web2ة تصميم واجهات النظام وبنائها بتقني .2
 .HTML5  AJAX  JQUERYودعمها ببرمجيات  HTML/CSSبناء صفحات التصميم  .3
 .مراعات سرعة التصفح ودعم التصفح عمى متتمف المتصفحات .4
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 توصيف لوظائف النظام اخساسية
 المتعاممون مع النظام :

العاممين في كافة الدوائر و سيتم العمل عمى النظام بشكل مباشر من ابل كل من  موظفي المحاكم 
األاسام  القضاة  كتبة العرائض  الشرطة القضائية  باإلضافة تقديم التدمات اإللكترونية لكل من 
المحامين  المواطنين  وزارة المالية  المالية العسكرية  النيابة  مراكز الشرطة  اإلدارة العامة لممرور  

 ية  و ديوان الموظفين.سمطة األراضي  باإلضافة إلى البنوك المحم

 مجال عمل النظام:
من المفترض أن يعمل النظام في جمي  المحاكم النظامية التابعة لممجمس األعمى لقضاء  و لي محاكم 
البداية  و الصمح  واخستئناف  و المحكمة العميا  و المحكمة اإلدارية  و المحكمة الدستورية  باإلضافة 

ضاء و المكممة لعممه و لي  دوائر كات  العدل  و دائرة األرشيف العام  و إلى بعض الدوائر الممحقة بالق
 .أيًضا اإلدارة المالية و التي تقدم التدمات المتعمقة بمعاملت القضاء  من أمانات و إيرادات و حجوزات

 وصف مكونات النظام الرئيسة:
 الممفات القضائية: -أوالً 
ف القضائي وترسيمه إلكترونًيا  من تلل كات  العرائض  و من حيث توفر لاج التدمة إمكانية فتح المم 

ثم إعتمادج من ابل المحكمة و تسجيل بياناته  و إرتباطه م  أي ممفات أترى  واستيراد المبرزات و 
الوثائق  ثم تدايق بيانات األطراف و الشهود من تلل سجل السكان  و إضافة و تعديل رسوم و تسجيل 

تعديل الهيئة القضائية.  و إجراءات بدء المحاكمة  و اخستعلم عن الممف  بيانات التحصيل  و
القضائي  و تعيين/ إحالة ااضي  و تعيين/تعديل وكيل  و إضافة/تعديل المدعي و المدعى عميه و 
الشهود  و إضافة و تعديل طمبات الحق المدني  تعديل األوراق الواردة  تحديد كيفية إنتهاء الدعوى  و 

ل نوع الشكوى  و متابعة الممف القضائي من تصديق ارار  فسخ ارار  رف  لمنقض  إرسال ممف تعدي
 اضائي و إستعادته من و إلى المحاكم األترى و تتب  حركة الممفات.

 التباليغ و اإلعالنات: -ثانياً 
القضائية لي عبارة عن األوراق الصادرة من المحكمة إلى أطراف الدعوى لتبميغهم بمجريات الممفات 
نوع  53التاصة بهم  مثل  وصل تبمي   إتطار تنفيا حكم  إعلن مظنون عميه ... إلخ( و تبم  حوالي 

من اإلعلنات و التبالي  يتم إصدارلا و متابعتها و تسجيل حركتها حتى وصولها لمشتص المراد تبميغه   
رة باإلضافة إلى تبميغهم من لتبمي  اإلعلنات من تلل الرسائل القصي SMSو مطمو  توفير تدمة 

 تلل التدمات اإللكترونية  م  إمكانية التأكد من اراءة الرسالة من ابل الُمَبمَّ .
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 المراسالت: -ثالثًاً 
لي عبارة عن المراسلت الصادرة من المحاكم إلى المؤسسات التارجية مثل البنوك و التأمين و 

األراضي  وزارة الداتمية  ديوان الموظفين  و لناك ما  المعاشات  أو إلى الوزارات األترى مثل سمطة
نوع من المراسلت  و يتم من تلل لاا المكون إصدار المراسمة  متابعة تبميغها لممرسل  20يقر  من 

له  تسجيل الرد عميها  و يتدم جمي  المحاكم بأاسامها المتتمفة  و مطمو  أيًضا توفير تدمة إلكترونية 
 ا خستقبال المراسلت و الرد عميها.لمجهات المرسل له

 إدارة الجمسات: -رابًعا
توفر جمي  العمميات عمى الجمسات التاصة بالممفات القضائية  و تشمل تحديد بدء المحاكمة  تحديد 
الجمسات  تعديل و حاف الجمسات  ضبط مواعيد الجمسات  و نقل الجمسات  جدولة الهيئات و القضاة  

مي  و التأجيل العام لمممف القضائي  و واف سيرج  باإلضافة إلى تسجيل محاضر و طباعة الجدول اليو 
ضبط الجمسات  و تفاصيل الحضور  و اتتيار الهيئة الحاكمة  و إدتال ارارات الجمسات  و إدتال 
الحكم الفاصل و فصل الممف القضائي  م  توفير تاصية اختتزال الحفظ التمقائي في محرر النصوص  

ة التسجيل الصوتي  و استيراد الوثائق و المبرزات  م  إمكانية الرجوع و اخستعلم عن جمي  ما و إمكاني
 سبق  و يتدم لاا المكون جمي  المحاكم بأاسامها المتتمفة.

 البحث: -خامًسا
يوفر لاا المكون إمكانيات البحث العادي و المتقدم عمى بيانات الممفات القضائية دعاوى  طمبات( و 

كات  العدل  أي معاممة أترى  من تلل أسماء األطراف  و من تلل رام الهوية  و من تلل  وثائق
تاريخ الورود  و من تلل رام الشرطة  و من تلل رام الممف القضائي المستأنف  و من تلل رام 

 إيصال الدف   و من تلل رام المركبة  و يتدم لاا المكون جمي  المتعاممين م  النظام.
 التقارير و اإلحصائيات: -ًساساد

توفير جمي  التقارير و اإلحصائيات اللزمة لمراابة و تقييم العمل  و تشمل جداول أعمال المحاكم  
الممفات المدورة و المفصولة  تبالي  األطراف  تبالي  الممفات القضائية  مجامي  الرسوم  نتيجة الجمسات  

اع الممفات  مجامي  حاخت الممفات  مجامي  اسبا  تأجيل طباعة جمسات الممف القضائي  مجامي  أنو 
الجمسات  دفتر ايد الممفات  كشف جمسات المحامين  مجامي  حس  عمر الممف  مجامي  كيفية انتهاء 
الممف القضائي  كشف سندات اإليداع و الصرف  كشف أوامر الحبس و استرداداتها  كشف المراسلت  

 باإليرادات  و األمانات  و الحجوزات.و التقارير المالية التاصة 
 االدارة المالية: -سابًعا

و يشمل تسجيل اإليرادات  ترسيم و احتسا  الرسوم  تحصيل اإليراد  الدمغة اإللكترونية  التوريد إلى 
البنك(  تسجيل األمانات تحصيل  توريد إلى البريد(  الحجوزات  الحجز عمى أمانة  الحجز عمى رب  

م الدفعات من المالية و توريدلا إلى البنك  إصدار شيك لممستفيد  إصدار أوامر صرف(  رات   استل
صرف األمانات و الشيكات  المطابقة م  سندات الصرف الواردة من التنفيا  إصدار شيكات الصرف  
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م من إصدار أوامر الصرف إلى البنك(.  و يتدم لاا المكون الدائرة المالية بشكل مباشر و بااي األاسا
 تلل تدمات اخستعلم و تبادل البيانات.

 إجراءات دوائر التنفيذ: -ثامًنا
إصدار سندات اإليداع و سندات الصرف  و اعتماد و ترحيل سندات الصرف إلى اسم األمانات  و 
تسجيل الدفعات المالية تارج المحكمة  و استرداد أوامر الحبس  تسجيل الطمبات المقدمة عمى الممف 

اي و ترسيمها إلكترونًيا  و تسجيل القرارات المتتاة بها  إصدار كشف بالدفعات المالية  و إصدار التنفي
 مشروحات الدعوى.

 كاتب العدل: -ثامًنا
و تشمل إضافة وثيقة جديدة من تلل سح  مكوناتها عمى الماسح الضوئي أو استيرادلا و تفري  بياناتها 

ديل الوثيقة  اخستعلم عن وثيقة  إضافة و تعديل مرفقات وثيقة  عمى النظام  و من ثم توفير تيارات تع
ترسيم الوثيقة  تصديق وثيقة  إلغاء وثيقة  حاف الوثيقة تطأ  باإلضافة إلى تيارات من  التنظيم و تشمل 
إضافة و تعديل من  تنظيم  و اخستعلم عنه  و إزالة من  تنظيم  و يتدم لاا المكون جمي  دوائر كات  

 دل في اطاع غزة بشكل مباشر  و بااي أاسام المحاكم من تلل تيارات اخستعلم و تبادل البيانات.الع
 نظام الصالحيات: -تاسًعا

يوفر إمكانية إدارة صلحيات المستتدمين عمى مستوى المجموعات و األفراد  و يدعم تيارات تنقل 
 صد جمي  الحركات عمى مستوى المستتدم.الموظفين بين المحاكم و األاسام  و انتهاء عقودلم  و ير 

 عاشرًا: الخدمات اإللكترونية
توفير مجموعة من التدمات اخستعلمية والتفاعمية م  الجمهور والمحاميين تتطمق باخطلع عمى بيانات 

 القضايا  واخستعلم عن مواعيد الجمسات  والتبميغات التاصة بالمواطنين.
 

 من خالل مكاتب كتبة العرائض الحادم عشر: طمبات المواطنين
توفير امكانية استقبلل طمبات المواطنين وادتالها عبر النظام م  ربطها بنظام الدف  اإللكتروني الحكومي 
وتصم الرسوم المتصصة من تلل حسا  كات  العرائض والاي يتم شحنه في بنك البريد الحكومي. 

 ية توايف المكت  عن العمل.باخضافة الى ادارة تراتيص كتبة العرائض وامكان
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 المواصفات الفنية وجدول األسعار
 

مرحمة  اسم الصنف الرقم
 التنفيذ

سعر الوحدة 
 بالدوالر

 اإلجمالي 
 مالحظات بالدوالر

    اولى ادارة القضايا 1

    اولى ادارة الجمسات 2

    اولى ادارة المراسالت 3

    اولى التبميغات واالشعارات 4

    ثانية دارة الماليةاال 5

    اولى اجراءات دوائر التنفيذ 6

    اولى كاتب العدل 7

    اولى البحث واالستعالم وتقارير النظام 8

    اولى ادارة صالحيات النظام 9

    ثانية الخدمات االلكترونية 10

    ثانية مكاتب كتبة العرائض 11

12 
تطبيق خاص باألجهزة الذكية 

 ثانية االلكترونيةلمخدمات 
   

13 
دخالها  معالجة البيانات القديمة وا 

 أولى الى النظام الجديد
   

  السعر االجمالي بالدوالر
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 إقـــــــرار والتــــــــــــــزام
ــــر أنــــا المواــــ  أدنــــاج ـــــ  ـ بصــــفتي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لويــــة راــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأا

 ـــ بالتــالي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممثًل عن  شركة ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــن شــروط  82/2017.   بــأنني اــرأت وتفهمــت كافــة مــا ورد بوثــائق العطــاء المطــروح راــم  1

 عامة وتاصة ومواصفات وألتزم التزاما اانونيًا بتمك الشروط والمواصفات .
 سـتة.   كما ألتزم بأن يبقى العرض المقدم مني ساري المفعول وخ يجوز لي الرجوع عنـه لمـدة 2

 شهور من تاريخ آتر موعد لتقديم العروض.
عمى بموج  العطاء الماكور أعلج والـاي يـتم  النظام المحوس  المحال.   وكالك ألتزم توريد 3

تلل أسبوعان من إصدار أمر التوريد التطي عمى أن يكون  المجمس األعمى لمقضاءطمبه من 
 وط المنصوص عميها في لاا العطاء.المورد من ابمي وفقًا لممواصفات والشر  النظام المحوس 

 ولاا إارار وتعهد مني بالك أار وألتزم بكل ما ورد به دون أي ضغط أو إكراج .    
 
 
 اسـم المنــاقــص :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم المشتغل المرخص :ــــــــــــــ
 العـنـــوان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقـم الهاتـف :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 رقـم الفاكس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتاريـــخ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 


