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مقدمة
تم إعداد هذا الدليل ً
بناء على قرار اللجنة الوزارية للشئون املالية واالقتصادية  4-71/2020بشأن مراجعة عقود تقنية
املعلومات واالتصاالت وإعداد دليل استرشادي لصياغة العقود الخاصة بتقنية املعلومات.

يهدف هذا الدليل إلى تقديم عدد من اإلرشادات الهامة للجهات الحكومية حول أهم البنود والشروط القانونية املوص ى
بتضمينها في عقود تقنية املعلومات والتي من شأنها حفظ حقوق الجهات الحكومية ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي يتم
الحصول عليها من خالل تلك العقود وخفض تكلفتها وتقليل املخاطر الفنية والتقنية على املدى البعيد.

إرشادات صياغة العقود الخاصة بتقنية املعلومات
 .1ملكية املخرجات واألعمال املنجزة
ضررورة الحر على تويي العقد على نوو يضرمن ُملكية الجهة الحكومية لكافة مخرجات املشرارعع واععمال املنجزة
بويث يو للجهة إعادة استخدامها في مشارعع وأعمال أخرى.
▪ أمثلة على املخرجات واألعمال املنجزة:
-

قواعد البيانات ،املحتوى اإللكتروني ،الويائ واملراجع الفنية ،الدراسات والبووث ،مستندات اإلجراءات
التي تم دراستها وتوييقها ،الرسومات التخطيطية لشبكات وأنظمة تقنية املعلومات ،تصميم واجهة
اعنظمة واملواقع اإللكترونية ،وغيرها .حيث يجب توفير هذه املواد إلى الجهة بدون عوائ فنية قبل االنتهاء
من املشروع.

ُ .2ملكية املصادرالبرمجية
إضافة بند في العقد لضمان ُملكية الجهة الحكومية للمصادر البرمجية ( )Source Codeللبرمجيات املصممة
ً
خصيصا للجهة الحكومية وتسليمها قبل إنهاء املشروع ،بويث تكون املصادر مفتوحة وقابلة للتعديل وإعادة
االستخدام مع إمكانية التصرف فيها من دون الحاجة للرجوع إلى املزود .ينطب ذلك على الخدمات اإللكترونية
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واعنظمة الداخلية للجهات واملواقع والصفوات اإللكترونية وتطبيقات الهاتف النقال وبرمجيات أجهزة الخدمة
الذاتية وغيرها.
أما املصادر البرمجية للتطبيقات اعصلية لألنظمة الرئيسية ( ،)copyrighted core engineفيجب على الجهة
الحكومية حفظ حقوقها من خالل اشتراط حفظ املصادر عن طري منظمات الضمان بالقانون (.)escrow

 .3إنهاء العقود
إمكانية إنهاء العقود بصر ر ررورة مرنة في حال الرغبة في االسر ر ررتخناء عن خدمات املزود (مع إخطار املزود بفترة لافية قبل
إنهاء العقد) وذلك لتفادي إلزام الجهات الحكومية بعقود مطولة.
▪ أمثلة على العقود القابلة لإلنهاء (مع إخطاراملزود قبل  3أشهر):
-

عقود صيانة أجهزة تقنية املعلومات

-

عقود املوارد البشرية الخارجية

-

عقود الخدمات
عقود دعم اعنظمة

 .4نقل املعرفة واملهارات والخبرات
تويي جميع متطلبررات نقررل املعرفررة واملهررارات والخبرات املطلوبررة ،وتوررديررد الوسر ر ر ر ررائررل وا ليررات املنرراس ر ر ر ربررة لنقلهررا إلى
موظفي الجهة الحكومية ،وإدراج ذلك ضمن شروط التعاقد بصورة واضحة.
كمرا يمكن تخص ر ر ر ررين دفعرة مراليرة من التعراقرد مقرابرل نقرل املهرارات واملعرفرة ،وذلرك لض ر ر ر رمران تنفيرذهرا والترأكرد من
فاعليتها قبل االنتهاء من املشروع.
▪ أمثلة على وسائل نقل املعرفة:
-

ويائ دليل املستخدم ،مراجع فنية ،برامج تدريبة ،ورش عمل ،إشراك موظفي الجهة بشكل مباشر في
املهام املنفذة من قبل املورد ،التدريب بنمط "املالزمة أيناء العمل" ،وغيرها.
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 .5تفادي التكاليف الضافية غيراملباشرة
مراجعة البنود القانونية للتعاقد بما يضمن تفادي احتساب أي تكاليف إضافية غير مباشرة أو غير متف عليها أو
غير موضحة من قبل الشركة.
▪ أمثلة على التكاليف غيراملباشرة:
-

التكاليف املرتبطة بمتخيرات زمنية ،كربط العملة بمقدار التضخم املالي السنوي.

 .6املرونة في التغييرات املرتبطة باملشاريع ونطاق العمل
الحر على وجود شروط واضحة في بنود التعاقد تنظم التخييرات املرتبطة بتنفيذ املشارعع بويث يتم ضمان املرونة
في التخيير قدر اإلمكان من دون تومل تكاليف إضافية ،مع ضرورة مراعاة االلتزام باعحكام املقررة ضمن نصو
قانون املناقصات واملزايدات والتعاميم املتعلقة بهذا الشأن.
▪ أمثلة على التغييرات:
-

تخيير في الفترة الزمنية لتنفيذ املشروع ،تعديالت على نطاق العمل ،زيادة أو تقليل تكاليف املشروع أو
املوارد املطلوبة لتنفيذه.

-

تأخير بسيط في تاريخ بدء املشروع.

 .7الشروط املتعلقة بالضمان
توديد التفاصيل والشروط املتعلقة بالضمان املقدم من قبل الشركة أو املزود مع توضيح الشروط املرتبطة بسريان
الضمان.
▪ أمثلة على بنود متعلقة بالضمان مثل:
-

توديد الطرف املسؤول عن تخطية تكاليف قطع الخيار واملواد االستهالكية وأجرة الصيانة في حال إصالح
عطل أو تنفيذ صيانة دورية خالل فترة الضمان.

-

توفير جهاز بديل في حال تعطل أحد اعجهزة.
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-

االتفاق على كيفية توفير الخدمات االحترافية خالل فترة الضمان (مثال :عدد مودد من الساعات لطلب
الخدمات االحترافية بصورة شهرية).

▪ أمثلة على الشروط املرتبطة بسريان الضمان:
-

يسري الضمان على أجهزة تقنية املعلومات منذ تاريخ استالم الجهاز او عند االنتهاء من تنفيذ املشروع.
يسري ضمان اعنظمة والتطبيقات والخدمات واملواقع اإللكترونية فور تسليم العمل

 .8التكاليف املتعلقة بالصيانة
ً
من الضروري تويي لافة التكاليف املتعلقة بالصيانة ،بما في ذلك الصيانة الضرورية مستقبال بعد انتهاء فترة
الضمان املعتمد من قبل املزود.

 .9اتفاقيات مستوى الخدمة ()SLA
تويي اتفاقيات مستوى الخدمة ( )SLAبصورة واضحة في العقود الخاصة بخدمات الدعم والصيانة ،وذلك لضمان
حصول الجهة الحكومية على الخدمات املطلوبة بالجودة املتوقعة ضمن الفترة الزمنية املتف عليها.
▪ أمثلة على بنود اتفاقية مستوى الخدمة:
-

توديد فترة معينة لتلبية استفسارات الجهة وتنفيذ الحلول للمشالل الطارئة بوسب متطلبات العمل
ودرجة استعجال الحاالت املرفوعة – .مرف جدول توضيحي في ملح رقم (.)1

-

توديد فترة معينة إلصالح أعطال اعجهزة (مثال :إصالح الجهاز خالل  3أيام أو توفير بديل بعد انقضاء
هذه الفترة او في حال تعذر إصالحه).

-

توديد آلية التصعيد بناء على شروط وحاالت متف عليها.
تويي مسؤوليات والتزامات املورد.

-

االتفاق على اعوقات املعتمدة لتنفيذ اعمال الصيانة مع إخطار الجهة مسبقا قبل تنفيذها.
(مثال :االقتصار على تنفيذ اعمال الصيانة في عطل نهاية اعسبوع واخطار الجهة قبل  24ساعة).
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 .10تنظيم التعاقد مع مزود آخر
الحر في التعاقد على تمكين الجهة الحكومية من إكمال سير العمل بأي طريقة مناسبة في حال تعذر توفير
الخدمات املطلوبة من قبل املزود اعساس ي ،مع ضرورة مراعاة االلتزام باعحكام املقررة ضمن نصو قانون
املناقصات واملزايدات والتعاميم املتعلقة بهذا الشأن.
▪ أمثلة على أسباب تعذرتوفيرالخدمات:
-

إغالق أو إفالس الشركة املزودة للخدمة ،تقصير من قبل املوارد البشرية ،عدم استالم الخدمة أو املنتج
في الوقت املتف عليه أو بالجودة املطلوبة.

▪ أمثلة على البدائل املمكنة:
-

التعاقد من طرف يالث لتوفير الخدمات املطلوبة مع ضمان ح الجهة الحكومية في ملكية وحيازة
واستخدام جميع الويائ واملواد التي قدمها املقاول من خالل التعاقد املستودث.

 .11توثيق نطاق العمل وجدول املدفوعات
التأكد من تضمن التعاقد على اعمور التالية املتعلقة بنطاق العمل:
-

تويي نطاق العمل النهائي بصورة تفصيلية مع توضيح أي بنود خارجة عن نطاق العمل يستدعى ذكرها
وتوضيوها في العقد.
توديد جدول زمني لتنفيذ نطاق العمل– مرف جدول توضيحي في ملح رقم (.)2

-

ربط املدفوعات بنطاق العمل املنجز على ان تكون بصورة مرحلية – مرف مثال في ملح رقم (.)3

-

 .12دمج الحاجات املتكررة واملتشابهة في عقود زمنية
الحر على الحصول على أفضل اعسعار من خالل دمج الحاجات املتكررة واملتشابهة في عقود زمنية لتخطية لافة
ً
احتياجات الجهة ،بويث يتم طلبها من املزود ً
بناء على الحاجة الفعلية بدال من تخزين كميات كبيرة في الجهة
الحكومية.
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▪ أمثلة على الحاجات املتكررة واملتشابهة:
-

أحبار أجهزة الطباعة ،أجهزة الحاسب ا لي ،املواد االستهالكية وقطع الخيار ،وغيرها.

 .13اتفاقية عدم الفصاح ()NDA
التأكد من إبرام اتفاقية عدم اإلفصاح ( )NDAبشكل عام أو إدراج البنود املتعلقة بسياسة عدم اإلفصاح في
التعاقدات املبرمة ،حيث يجب على املوردين الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالجهة الحكومية وعدم إفشائها.
▪ أمثلة على البيانات الخاصة بالجهة الحكومية:
-

املصادر البرمجية ( )Source Codeلألنظمة الداخلية اعخرى.

-

البيانات التجريبية ()Test Data
أي ويائ أخرى مثل ويائ متطلبات اععمال أو ويائ إعادة هندسة اإلجراءات.
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توصيات عامة أخرى
 .1ضرورة االستفادة من التعاقدات املؤسسية واملشتريات املركزية التي تتم من خالل وزارة املالية واالقتصاد الوطني
وهيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية.
 .2مراعاة تهيئة الخبرات واملهارات الكافية داخل الجهة الحكومية للتمكن من تطوير النظم املستودية والتعديل عليها
ودعمها وصيانتها بعد انتهاء فترة التعاقد مع الشركة املطورة.
 .3ضرورة دراسة خيار "استبدال اعجهزة الحالية بأجهزة حديثة" في جميع عقود الصيانة ،ومقارنة تكلفة االستبدال
بتكلفة االستمرار على صيانة اعجهزة الحالية على مدى  5سنوات.
 .4على الجهة وضع خطة مدروسة للخطوات التي سوف يتم اتباعها عند انتهاء فترة الصيانة االعتيادية والضمان املعتمد
من قبل املزود (مثال :االستثمار في موارد بشرية داخلية لتولي أعمال الصيانة أو توديد ميزانية الستمرار خدمات
الصيانة من قبل املزود).

ً
 .5التنسي مع جهاز الخدمة املدنية لتوفير املوارد البشرية الالزمة إلدارة ودعم النظم املستودية داخليا بعد تسليمها
للجهة الحكومية من قبل الشركة املطورة.
 .6التنسي مع الفري املعني بأمن املعلومات في الجهاز الوطني لألمن السيبراني ملراجعة املصادر البرمجية ( Source
 )Codeقبل إطالق املواقع والنظم والتطبيقات والخدمات االلكترونية املستودية أو املعدلة.
 .7اعخذ بعين االعتبار السياسات واملعايير الحكومية املعتمدة لتقنية املعلومات واالتصاالت مثل سياسة الحوسبة
ً
السحابية أوال.
 .8اعخذ بعين االعتبار بأن املنازعات القانونية توال إلى جهاز قضايا الدولة للبت فيها ،حيث يشترط الجهاز أن تكون لخة
العقود املحالة إليه باللخة العربية .وعليه ،يفضل إبرام هذه العقود باللخة العربية للما أمكن ذلك أو على اعقل أن
يتم اعتماد نسخه مترجمة إلى اللخة العربية من عقود تقنية املعلومات حال تورير نسخها اعصلية باللخة اإلنجليزية.
 .9ضرورة اختبار املصادر البرمجية ( )Source Codeاملسلمة من قبل الشرلات والتأكد من صالحيتها وجودتها قبل
االنتهاء من تسليم املشروع.
 .10دراسة التفاصيل املتعلقة بإنهاء العقد بما في ذلك اإلجراءات والتكاليف املترتبة على املدى القريب والبعيد.
 .11ضرورة مراجعة العقود التي تزيد قيمتها على  300ألف دينار من قبل هيئة التشرعع والرأي القانوني قبل إبرام العقد
بصفة نهائية وتوقيعه.
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املالحظات واملقترحات
في حال وجود أي مالحظة أو مقترح من قبل الجهات الحكومية حول هذا الدليل ،يرجى التكرم بالتواصل مع الفري املعني بهيئة

املعلومات والحكومة اإللكترونية عبر البريد اإللكتروني .standards@iga.gov.bh
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امللحقات
)SLA(  أمثلة على الفترات الزمنية املحددة ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة:)1( ملحق
Priority*

1(Urgent)
2(High)
3(Medium)
4(Low)

Response Time

2 hours
4 hours
1 business day
2 business day

Resolution Time

10 hours
1 business day
3 business day
5 business day
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Remarks

Emergency changes /Incidents

 نموذج للجدول الزمني لتنفيذ نطاق العمل:)2( ملحق
1.

Scope of Work
2.1

The Agreement is for Services to be rendered by the Service Provider with respect to a
project known as -----------(hereinafter referred to as “the Project” and/or “the Scope of
Works”) in which the Service Provider shall manage a number of e-services projects
related to service delivery as per the Scope of Works attached and in accordance with the
policies and procedures.

2.2

By execution of this Agreement, the Service Provider represents and agrees that the
Service Provider propose to second their staff to assist the entity with respect to the
projects. The Service Provider also represents and agrees that the Secondees are qualified
to and fully capable of performing and providing the Services required or necessary under
this Agreement in a fully competent, professional, and timely manner.

2.3

Time is of the essence with respect to this Agreement.

2.4

The Services to be performed under this Agreement consist of the Services, as described.

2.5

Services will be performed by the Secondees in accordance with the project schedule.

2.6

The Services will be performed at the entity location or at such other place or places as
the Parties may agree.

2.7

For the avoidance of any doubts, the entity shall determine the 40 e-services which shall
be determined by entity and the Secondees will be involved in the execution of the said
40 e-services in conjunction with the entity resources; including the entity external
vendors.
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2.

Scope of Work “Service Provider’s Proposal”
▪

Investment Summary

Sr.
1
2

Description
One Time foundation training,
8 hours per session, to be
delivered remotely.
One-time advanced training,
24 hours per session (8 hrs.
per day *3 days). To be
delivered remotely.
• Remote (online) Only.
• Maximum up to 8
named participants
per training.
• The price is valid
provided all the
trainings are
purchased at the
same time.

No of
session
2

Session
cost
1,225.000

Total session
cost
2,450.000

2

3,675.000

7,350.000

Sub Total (excluding VAT) * (BD)
VAT @ 5% (as currently applicable).
Total (including 5% VAT Only) (BD)

9,800.000
490.000
10.290.000

12

 نموذج ربط جدول املدفوعات بتنفيذ نطاق العمل املنجز:)3( ملحق
S No.

Milestone Achieved

% of Contract Price

Cost

1.

Analysis & Design Sign-off

40%

BD 19,940.000

2.

UAT Sign-off

20%

BD 9,970.000

3.

Delivery of Training

15%

BD 7,477.500

4.

Project Sign-off/Go-Live

15%

BD 7,477.500

5.

Warranty of 90 days

10%

BD 4,985.000

TOTAL

BD 69,033.500
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