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FMFB-A BACKGROUND: 

  The First Microfinance Bank, Afghanistan (FMFB-

A) started operations in 2004 and is part of the Aga 

Khan Agency for Microfinance (AKAM), which has 

financial institutions operating in over 15 countries 

throughout the developing world. It is affiliated with 

the Aga Khan Development Network (AKDN), a 

group of nine development agencies working in 

health, education, culture and rural economic 

development primarily in Asia and Africa. We provide 

credit and deposit products to a wide range of clients 

including micro, small and medium enterprises along 

with commercial banking, international and domestic 

remittance services. Our credit activities focus on 

micro enterprises, small businesses and the creation of 

productive sources of income and employment. 

 

Our primary objective in Afghanistan is to contribute 

to poverty alleviation and economic development 

through the provision of sustainable financial services 

to the poor and underserved. Since 2016, we are a 

member of the Global Alliance for Banking on Values 

(GABV) – an independent network of banks using 

finance to deliver sustainable economic, social and 

environmental development. Our values- based 

banking agenda focuses on providing affordable 

financial services that promote entrepreneurship, 

agriculture, incremental housing and clean energy in 

Afghanistan. 

 

GOVERNMENT INCOME TAX OR 

WITHHOLDING TAX: 

 

Pursuant to Article 72 in the Afghanistan Tax Law 

effective March 21, 2009, FMFB-A is required to 

withhold "contractor" taxes from the gross amounts 

 : سوابق اولین بانک قرضه های کوچک افغانستان

( در سال FMFB-Aافغانستان ) قرضه های کوچکبانک  نیاول

موسسه قرضه های از  یخود را آغاز کرد و بخش تیفعال 2004

کشور در  15از  ترشیکه در ب است( AKAM) کوچک آغاخان

 نی. امی باشد یمؤسسات مال یسراسر جهان در حال توسعه دارا

 ازمتشکل  شبکه ای(، AKDN) انکشافی آغاخانشبکه به شبکه 

، آموزش، فرهنگ بخشهای امور صحیکه در موسسه انکشافی  9

 کنند یکار م قایو آفر ایعمدتاً در آس ییروستا یو توسعه اقتصاد

مجموعه ای و سپرده را به  ی. ما محصوالت اعتبارط میشودمربو

راه تشبثات کوچک، خورد و متوسط هم شامل انیاز مشتر وسیعی

 یارائه م یخلو دا یالملل نیحواله ب ،یتتجار یبا خدمات بانکدار

تشبثات کوچک، تشبثات خورد ما بر  یاعتبار یها تی. فعالمیده

 .می باشدو اشتغال متمرکز عایدزا منابع  جادیاو متوسط و 

 یما در افغانستان کمک به کاهش فقر و توسعه اقتصاد یاصل هدف

می  افراد محرومبه فقرا و  داریپا یارائه خدمات مال قیاز طر

 یبرا یاتحاد جهان به این سو عضویت 2016. ما از سال باشد

مستقل از بانک ها  یشبکه ا -( GABVبر ارزش ها ) یبانکدار

محیط و  یاجتماع ،یاقتصاد داریتوسعه پا یبرا یکه از منابع مال

 یمبتنآجندای بانکداری . بدست آورده ایم کنند یاستفاده م زیست

غرض مقرون به صرفه  یما بر ارائه خدمات مال یبر ارزش ها

اعمار تدریجی مسکن  ،زراعت ،ینیکارآفر بر توسعه و انکشاف

 .متمرکز می باشدپاک در افغانستان  یانرژو تولید 

 

 مالیات بر عایدات دولتی یا مالیات تکلیفی: 

 مارچ 21 به تاریخقانون مالیات افغانسااتان که  72بر اسااام ماده 

 نافذ گردید اولین بانک قرضااااااه های کوچک افغانسااااااتان 2009

قراردادی  را از مبااال  طرف مااالیااات   می باااشااااااااد تاااموظف 

ام قراردادی های فرعی/فروشااااااندگان انتفاعی که بر تم ناخالص

شد ستان قابل وضع می با ، مکلفیت. مطابق با این نمایدکسر  افغان
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payable to all Afghan for-profit 

subcontractors/vendors. In accordance with this 

requirement, FMFB-A shall withhold two percent 

(2%) tax from all gross invoices to contractors under 

this Agreement with active AISA or Ministry of 

Commerce license whereas non-registered 

partners’/vendors bidding for this RFP shall include 

7% tax and the mentioned percentage will be 

deductible upon invoice payment. 

 

LICENSES & BANK ACCOUNTS: 

Before placing the order or signing Agreement, the 

local companies shall provide a copy of the 

organization’s Ministry of Commerce license along 

with the TIN (Tax Identification Number) issued from 

Ministry of Finance. 

 

Foreign companies shall also submit their country 

issued registration documents, Licenses, Taxation 

documents, brief introduction of the company and 

detailed proposal. 

  Bidding Companies are required to have the Bank 

account, only the winning company shall be asked to 

provide the bank details on the Proforma Invoice on 

the letter head of the company duly stamped and 

singed by the authorized signatory/signatories. 

 

PROPOSAL CURRENCY: 

  The proposal currency should be USD (United States 

Dollars) whereas the transfer will be to local 

companies in AFN (Afghani) currencies considering 

the central Bank and market prevailing exchange rates 

and for foreign companies’ fund will be transferred in 

EUR at bank mid-rate. 

 

ACCEPTANCE, REJECTION OR POSTPONE: 

( %2) فیصااادباید دو  اولین بانک قرضاااه های کوچک افغانساااتان

مام  یات را از ت بات/ انوای  هایمال ناخالص  صااااااورت حساااااااا

ره و دارای جواز برحال از ادا قرارداداین  مندرج قراردادی های

 اقتصااادیا وزارت ( AISAحمایت از ساارمایه گذاری افغانسااتان )

 ثبت شااادهکسااار کند، در حالیکه مناقصاااه شااارکا/فروشاااندگان غیر 

مالیات بوده  %7 باید شاااامل درخواسااات برای پیشااانهادبرای این 

قابل  صااورت حسااان/ انوای مذکور با پرداخت  فیصاادیو  باشااد

 کسر خواهد بود.
 

 جوازها و حسابات بانکی: 

قرارداد،  یامضاااا ای پیشااانهادقبل از ثبت  دیبا یداخل یشااارکت ها

 همراه با نمبر تشاااخیصااایهرا  اقتصاااادوزارت  جوازاز  کاپی کی

 .نمایندارائه  مالیهوزارت  ای( صادره یاتیمال تشخیصیه)شماره 

 

کشور خود، ه ای مدارک ثبت صادر دیبا زین یخارج یها شرکت

 یلیتفص شنهادیمختصر شرکت و پ یمعرف ،یاتیاسناد مال، جوازها

 .نمایندرا ارائه 

می  یداشااااتن حسااااان بانککننده مکلف به  مناقصااااه یهاشاااارکت

 یمشااخصااات بانکتقاضااا میشااود تا شاارکت برنده تنها از ، باشااند

انوای  قبال تهیه شده در سرصفحه ای مکتون شرکت که مندرج 

ارائه  ذیصاااالا باشاااد راصاااالحیت داران  یمهر و امضاااادارای 

 کند.

 

 اسعار پیشنهادی: 

انتقال به در عین حال، باشد،  دالر امریکایی دیبا یشنهادیپ اسعار

و  یبانک مرکز جیرا اساااعارنرخ توجه به با  یمحل یشااارکت ها

با نرخ  ورویبه  یخارج یشاارکت ها بهو  یافغان اسااعاربازار به 

 .صورت می گیرد یمتوسط بانک

 

 تاخیرقبول، رد ویا 
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 The First Microfinance Bank of Afghanistan reserves 

the right to accept or reject any or all bids and to 

postpone the bidding process at any time/stage, 

without thereby incurring any liability to the affected 

bidder(s) or any obligations to inform the affected 

bidder(s) of the grounds for FMFB-A action. 

 

CURRENT RFP OBJECTIVE: 

 The First microfinance bank request proposal from 

the qualified firms to provide the proposal for 

managed services covering the list of items mention in 

this RFP. This will include both technical and 

functional support. The bidder must have an 

established manage service practice specially in the 

banking industries and must have extensive 

knowledge with Oracle Flexcube Islamic banking 

system, Oracle digital banking OBDX, Interfaces and 

channel, Oracle Database Patching, upgrade, 

troubleshooting and overall system enhancement. 

This proposal is subject to the terms and conditions 

contained in the services for completion of the scope 

defined. any term not otherwise defined herein shall 

have the meaning specified in the Agreement.  

 

The Professional Service Firm will explore, discuss 

and arrange to make assessment of existing systems, 

for developing and accessing in mutual collaboration 

and co-operation for the purpose of providing Manage 

Service, exploring other business opportunities in 

which parties may exchange or wish to continue 

exchange certain commercial and technical 

information.  

 

PROJECT APPROACH: 

This RFP is issued pursuant Master Manage Service 

for the following IT Technical and Functional 

Systems.  

 ای کیکه  حق داردافغانساااااتان  قرضاااااه های کوچکبانک  نیاول

پروساااه مناقصاااه را در هر  یارد کند و ای قبولرا  اتشااانهادیپ تمام

( ی)ها داوطلب برابردر  تیمسئول کدامکه  نیزمان/مرحله بدون ا

 قصااااااهبه منا ارایه دالیل این اقدامتعهد در قبال  کدام ایمتضاااااارر 

 . اندازد قیمتضرر داشته باشد به تعو کننده ای

 هدف از درخواست برای پیشنهاد فعلی: 

از شااارکت افغانساااتان  قرضاااه های کوچکبانک  نیاول شااانهادیپ

خدمات  تیریمد شنهادیپدرخواست می نماید تا  طیواجد شرا یها

درخواساات را ارایه نماید.   نیموارد ذکر شااده در ا سااتیل شااامل

 مناقصااهلیساات شااامل حمایت تخنیکی و وظیفوی خواهد بود.  نیا

مخصاااوصاااات در  شاااده تیتثب یتیریمد خدمات  یدارا دیباکننده 

 سااااتمیسااااوساااایع درباره دانش  دیباباشااااد و  یبانک عیصاااانابخش 

( Oracle Flexcub اوریکل فلک  کیون )  یاساااالم یبانکدار

مدیریت خدمات بانکداری اسااااالمی و تجربه بانکداری دیجیتال و 

، دیتابی  اوریکل ی پچهاو کانال انترفی ،  (OBDXاوریکل )

 .داشته باشد ستمیس یو بهبود کل یابی بی، عبهبود

 قلمرو لیمندرج خدمات تکم مقرراتو  طیتابع شااارا شااانهادیپ نیا

نشده باشد،  فیتعر نجایکه در ا یشده است. هر اصطالح فیتعر

 .در موافقت نامه خواهد بود تعریف شده یبه معنا

توساااعه و  یموجود را برا یها ساااتمیسااامسااالکی خدمات  شااارکت

متقابل به منظور ارائه خدمات  هماهنگیو  یبه همکار یدساترسا

 یفرصااااات ها ریساااااانمایند و  بیبحث و ترت ،یبررسااااا تیریمد

 تخنیکیو  یترتجا معلومات بتوانند نیکه در آن طرف را یتتجار

  جستجو نماید.  بخواهند مبادله کنند ایمبادله کنند را  خاص 

 روی کرد پروژه:

ع لیپپ یریخدم  پمددرخواستتتتتت پیراهپدیبتتتتتتب  دپی پ   ی پ نیا

صتت درپبتتد پپستتیستت  پوییذوهپ ی پپو کب لوجیپم لوم  یپپستت  یستت

 .اس 

یدهپییداراپهلیواب    پدر ذو .1 ی بکدارپیوپ ی پپهازپ م   رفپ

ی پپوییذوهپیاستتت مپهه پ یوپارائ پحم پیاستتت مپهی بکدار
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1- Migration of Asset and Liability portfolios from 

Conventional Banking into Islamic Banking and 

providing functional Islamic support covering 

current and new requirements. 

2- OBDX upgrade Patch Management, Upgrading 

Mobile applications (IOS and Android) and 

provide OBDX functional and system support 

covering current and new requirements. 

 

COMPANY CAPABILITIES: 

Bidding companies prefer to be oracle partner and 

should have at least 5 years of work experience in the 

areas of Data Migration, Product Development, 

Project Management, Project Implementation and 

Technical Manage Service in banking sector.  

FMFB-A reserve the right to reject any proposal if the 

solution service does not meet the standards and 

project scope. 

BIDDER AND PROPOSAL 

SELECTION/EVALUATION PROCESS: 

Total transparency will be observed while opening of 

proposals and the evaluation/selection processes will 

be based on the following criteria: 

 

• Technical Compatibility  

• Low Quoted Price 

• Past experience on similar project with other 

financial institute 

 

The Technical Proposals will be evaluated first for 

technical compatibility. Commercial Proposals will be 

opened only for the short-listed bidders who have 

qualified in the Technical Proposal evaluation.  

 

INQUIRY AND RESPONSES: 

The mode of delivering written questions to the 

aforementioned contact would be through email only 

 .دیوپجدپهج رپهه په زمبدیدوبشپب

بانکداری اسااااااالمی و تجربه بانکداری  وستتتتتت  پمدیری پد پ .2

وپی یودپادلیکبتتنپه هپموی ی پی هپاوپپپ(OBDXدیجیتال اوریکل )

تجربه پیستتتتتتت میوپستتتتتتتحم ی په هپوییذوهپوپاسپوپابدروید(پ

تال اوریکل ) بدیبپک پپ(OBDXبانکداری دیجی پهه په زم

 .راپدوبشپدهدپدیوپجدپیف ل

 ظرفیت و قابلیت شرکت: 

اوراکل باشااند و  کیشاار ا بایدحیترج مناقصااه کننده  یهاشاارکت

، اطالعاتانتقال  یها نهیدر زم یسااااال سااااابقه کار 5حداقل  دیبا

مد عه محصااااااول،  خدمات  یپروژه، اجرا تیریتوساااااا پروژه و 

 داشته باشند. یبانکتخنیکی  تیریمد

خود  یحق را برا نیاافغانسااتان  قرضااه های کوچکبانک  نیاول

خدمات آن که  یرا در صاااااورت یشااااانهادیهر پداند تا  یمحفوظ م

 پروژه نباشد، رد کند.معیارات و قلمرو مطابق 

 پروسه انتخاب/ ارزیابی مناقصه کننده/ پیشنهاد: 

پروسه خواهد شد و  تیکامل رعا تیشفاف پیشنهادات افتتاا نیح

 خواهد بود: ذیل یارهایانتخان بر اسام مع/یابیارز های

 تخنیکی یسازگار •

 نرخ پیشنهادی نییپا متیق •

بانک  ریسا یبرا زاتیمشابه تجهبخش عرضه در  یتجربه قبل •

 .موسسات مالیها و 

 یابیارز تخنیکی یابتدا از نظر سازگار تخنیکی یشنهادهایپ

کنندگانی که مناقصه  یبرا تنها یتتجار یشنهادهایخواهند شد. پ

در جریان ارزیابی تخنیکی واجد شرایط شناخته شده و شارت 

 لیست شده اند افتتاا می گردد. 

 سوال و جواب: 

از طریق ایمیل با  تنهافوق  ادرمارسااال سااواالت کتبی به  طریقه

   (OBDXتجربههه بههانکههداری دیجیتههال اوریکههل ) موضااااااو   

 خواهد بود. 
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with subject line as “Manage Service for Islamic 

Banking and OBDX Online Banking Systems” 
 

The Bidders shall send their queries at the following 

email address. The last date for receiving the 

clarification requests is 03 April 2023. Any query 

received beyond the specified timeline would not be 

entertained under any circumstances.  

 

Email: parwiz.popalzai@fmfb.com.af 

Phone: +93 796259032 

  

Email: muhib.kabiri@fmfb.com.af  

Phone: +93 071 110 1112 

 

VALIDITY OF PROPOSAL: 

The pre-qualification, technical and financial bids 

shall be valid for a period of 10 days from the date of 

submission of the proposals. 

 

DELIVERY: 

To ensure the service provide under this proposal 

fulfill the bank requirements. The high-level scope of 

work for the current engagement is summarized 

below: 

Islamic Data Migration and Functional Support. 

1. Provide functional support for Islamic licensed 

modules. 

2. Functional support for PDM life cycle. 

3. Support for Islamic Financing and Retail.  

4. Provide solution for Islamic banking requirement 

in development of new product design and 

implementation. 

5. Provide support for implementation of custom 

change on existing Islamic modules. 

6. Provide support for Islamic new customization 

and requirement. 

7. Enabling Pay Order functionality as per 

requirement for Islamic Financing. 

ارسااال  ذیلباید سااواالت خود را به آدرم ایمیل  کنندگانمناقصااه 

. می باشااااد  2023 اپریل 3 سااااوال هاکنند. آخرین تاریخ دریافت 

سوال و پرسشی که بعداز تاریخ تعیین شده دریافت شود هرگونه 

 به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد. 

 parwiz.popalzai@fmfb.com.afامیل ادرس: 

 796259032 93+شماره تلفون: 

 ویا

  muhib.kabiri@fmfb.com.afامیل ادرس:

 1112 110 071 93+شماره تلفون: 

 Save translationاعتبار پیشنهاد: 

قبل از بررسی واجد شرایط بودن آنها   پیشنهادات تخنیکی و مالی

دارای اعتبار می روز از تاریخ ارائه پیشنهادات  10مدت برای 

 باشند. 

 

 :یلیتحو

مکلفیت  شنهاد،یپ نیتحت ا ارایه خدماتینکه از نانیاطم یبرا

در بخش کار  مجموعه ای وسیع ،کند یبانک را برآورده م های

 :موارد ذیل می گرددکنونی شامل 

 

 انتقال اطالعات اسالمی و حمایت وظیفوی: 

 اسالمی. جوازدارای  درباره مادیول های حمایت وظیفوی  .23

مدیریت اطالعات   عمرچرخه حمایت وظیفوی از   .24

 (. PDMمحصول )

 .تشبثات خوردمالی اسالمی و  تمویلحمایت از  .25

بخش بانکداری اسالمی در  مکلفیت هایبرای  برنامهارائه  .26

 .آناجرای  توسعه طرا های جدید محصول 

های اسالمی  مادیولاجرای تغییرات سفارشی در  حمایت از .27

 موجود.

 و نیازهای جدید اسالمی. تنظیمات حمایت از .28

 تمویلدستور پرداخت طبق نیاز برای  بخشفعال کردن  .29

 مالی اسالمی.

mailto:parwiz.popalzai@fmfb.com.af
mailto:muhib.kabiri@fmfb.com.af
mailto:parwiz.popalzai@fmfb.com.af
mailto:muhib.kabiri@fmfb.com.af
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8. Customization of Enterprise Limit and Collateral 

Management (ELCM) system for Islamic 

Banking. 

9. Automation of Islamic report and design. 

10. Implement migration methodology approach 

accepted by the Central bank of Afghanistan and 

regulators. 

11. Environment setup for Migration Activities.  

12. Sorting and cleaning up of data before Migration. 

13. Data extraction. 

14. Data quality check. 

15. Scope and approach.  

16. Stub upload of data from the following 

conventional modules into Islamic. 

- CASA accounts 

- Consumer Lending 

17. Above Conventional module data to be migrated 

in to Islamic following modules 

- Islamic Accounts 

- Islamic Financing  

18. Data verification and reconciliation  

19. Stress testing and UAT testing 

20. Migration sign off 

21. Production application level Activities 

22. Data Migration in Production 
 

2. OBDX (Oracle Digital Banking) Functional 

Support: 

1. Study and check the current environment. 

2. Manage and achieve the service defined by the 

Bank  

3. Help the bank team to develop application 

process, design, test and implement updates and 

quarterly patches released by Oracle and after the 

testing made by bank team in UAT, make the 

functionality stable in all interface after post 

deployment in production. 

( ELCM) تشبثات و وثیقهسیستم مدیریت محدودیت  تنظیم .30

 داری اسالمی.برای بانک

 اتومات ساختن گزارش دهی و طرا اسالمی  .31

تطبیق شیوه انتقال پذیرفته شده ای بانک مرکزی افغانستان  .32

 و قانونگذاران

 تنظیم محیط برای فعالیت های انتقال  .33

 تنظیم و پاک کردن اطالعات قبل از انتقال  .34

 استخراج اطالعات  .35

 بررسی کیفیت اطالعات  .36

 قلمرو و شیوه  .37

 اطالعات از مادیول متعارف فعلی به اسالمی. تغییر آپلود .38

 جاری و پ  انداز حسابات  -

 قرضه دهی به مشتری  -

انتقال اطالعات مادیول متعارف فوق به مادیول های  .39

 اسالمی ذیل: 

 حسابات اسالمی  -

 تمویل اسالمی  -

 بررسی صحت و سقم و تطبیقات اطالعات  .40

 (UATزمایش پذیرش کاربر )آزمایش استرم و  .41

 ال اطالعات ختم انتق .42

 فعالیت مربوط به سطح اپلکیشن محصول  .43

 انتقال اطالعات در محصول  .44

تجربه بانکداری دیجیتال اوریکل حمایت وظیفوی از  .3

(OBDX): 

  یفعل طیمحمطالعه و بررسی  -1

 شده توسط بانک فیبه خدمات تعر یابیو دست تیریمد -2

را توسعه دهند،  اپلکیشن پروسهتا  دیبانک کمک کن میت با -3

 ربعوار  یها پچها و  یو به روز رسان شیآزما ،یطراح

 شیاز آزما بعدمنتشر شده توسط اوراکل را انجام دهند و 

آزمایش پذیرش کاربر  بانک در میانجام شده توسط ت

(UAT ،) در  جابجایاز  بعدها  انترفی را در تمام  فعالیت

 .باثبات سازد تولید

پچ در  نیخرآ ییاز جابجا اینکه تمام تنظیمات بعد یبررس -4

 کار کنند. یبه خوب OBDXبرنامه 
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4. Check all the customization should work fine 

after moving the last patch set in OBDX 

application. 

5. Develop and install production work space for 

OBDX IOS and Android application. 

6. Support App Design pattern and Code structuring 

for oracle banking digital mobile apps (OBDX) in 

IOS and Android UAT and production instances. 

7. Provide support to Integrate licensed application 

with OBDX mobile apps using RESTful APIs.  

8. Support to create and build workspace for oracle 

banking digital (OBDX) mobile app using X-

code and Swift in UAT and Production. 

9. Work on bug fixing and improving application 

performance for oracle mobile app (OBDX). 

10. Support in Creation of new version (APK and 

IPA) file for OBDX mobile app in IOS and 

android for testing. 

11. Provide support in Deployment of the new 

version of applications on Play store and app 

store. 

12. Deployment of mobile apps UI file for OBDX 

mobile app in UAT and Production environments. 

13. Work directly with the Bank IT to development 

the process and implement the new customization 

as business requirement in OBDX application. 

14. Support and develop in the implementation of 

new interfaces and integration 

15. Perform and support the bank with the new 

development if require. 

16. Assist the bank IT team for developing the 

complex regulatory and customize OBDX reports 

as per requirement. 

 

Non-Production Activity: 

• Study of environment/Pre-checks of UAT 

 

Summary: 

تجربه  شنیکیاپل یبرا محصول یکار یتوسعه و نصب فضا -5

 .دیو اندرو IOS (  OBDXبانکداری دیجیتال اوریکل )

 یکد برا ایجاد برنامه و  یطراح یاز الگو حمایت -6

 ( درOBDXاوراکل ) یبانکدار تالیجید لیموبا یهابرنامه

و   Android و  IOS (UATزمایش پذیرش کاربر )

 .تولید یهانمونه

 یبا برنامه ها جواز یدارا یادغام برنامه ها حمایت از -7

با (  OBDXتجربه بانکداری دیجیتال اوریکل ) لیموبا

 .RESTful یها APIاز استفاده 

 لیبرنامه موبا یبرا یکار یفضا توسعهو  جادیاز ا یبانیپشت -8

( با استفاده از کد OBDXاوراکل ) یبانکدار تالیجید تجربه

X  وSwift  در( زمایش پذیرش کاربرUAT ) تولیدو. 

اپلکیشن موبایل و بهبود عملکرد  مشکلرفع کار باالی  -9

 (.OBDX) (  OBDXتجربه بانکداری دیجیتال اوریکل )

 شنیکیاپل ی( براIPAو  APK) دینسخه جد جادیاز ا حمایت -10

 IOS نوعیت (  OBDXتجربه بانکداری دیجیتال اوریکل )

 .آزمایش غرض دیو اندرو

ها در فروشگاه  اپلکیشن دینسخه جد جابجایی حمایت از  -11

Play Store  وApp Store.  

 شنیکیاپل یبرا لیموبا یها شنیکیاپل UI لیفا جابجایی -12

در (  OBDXتجربه بانکداری دیجیتال اوریکل ) لیموبا

 .تولیدو ( UATآزمایش پذیرش کاربر ) یها طیمح

 پروسهتوسعه  جهتبانک تکنالوجی معلوماتی با  میمستقکار  -13

در برنامه  یتتجار ازیبه عنوان ن دیجدتطبیق تنظیمات و 

 .(  OBDXتجربه بانکداری دیجیتال اوریکل )

 ادغام آنها و  دیجد یها انترفی  یو توسعه در اجرا حمایت -14

در  دیجد انکشافات در بخشاز بانک  تیو حما آتاجرا -15

 .ضرورتصورت 

توسعه  در جهتبانک  تکنالوجی معلوماتی میت کمک با -16

تجربه بانکداری دیجیتال  یو گزارش ها دهیچیمقررات پ

 در صورت ضرورت. (  OBDXاوریکل )

 فعالیت های غیرتولیدی: 

 UATمطالعه محیط/ بررسی های قبلی  •

 خالصه: 

فلک  کیون  یاسالم تخنیکی از مادیولو  یاتیعمل حمایت

تجربه بانکداری دیجیتال ( و  Oracle FCUBSاوریکل )

 یهاطیشامل مح که( 1.2در محدوده )بخش پپ(OBDXاوریکل )

 .می گردد(پUAT زم یشپد یرشپک ریرپیو  دیتول - ذیل
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Operational and Technical Support for Oracle 

FCUBS Islamic modules and OBDX Digital Banking 

as specific in Scope (Section 1.2) and will include the 

following environments - Production, and UAT. 

Program updates and fixes when made available by 

OFSS. Security alerts, critical patch updates, upgrade 

scripts or tools when made available by OFSS. 

Major product and technology releases, which 

includes General maintenance releases, selected 

functionality releases, and documentation updates. 

Technical and Non-technical customer service during 

normal business hours. Assistance with service 

requests 24 hours per day,7 days a week. 

 

Th Bidder Company should consider the following 

commitments prior agreement. 

1. The Bidder Firm to designate expertise and 

should not change the resources during the period 

2. Any deployment and change in to the production 

environment should be documented and deliver it 

to the Bank team. 

3. The changes should not be documented until and 

unless the User acceptance test is not confirmed 

by the bank. 

4. The Bidder Firm involve the Bank team for any 

deployment of fixes, patch, script and 

configuration at any layer of the system including 

Database, Application for Islamic Data Migration 

Activities. 

5. The Bidder Firm to provide the Project status 

biweekly bases and make sure the actions point to 

be followed by the team according to the 

timeline. 

6. The Bidder Firm to comply the standard and 

global practices for applying the customization 

and change in product configuration. 

7. The Bidder Firm to make sure the change and 

fixes in Production and UAT environments are 

بعداز قابل دسترم بودن آن و برنامه  تجدید /یروز رسان به

(. OFSSطریق شرکت سافت ویر خدمات مالی اوریکل )

 پتیاسکر بهبود ،مهم یها پچ یبه روز رسان ،یتیامن یهشدارها

شرکت سافت دسترم بودن توسط  قابلابزارها در صورت  ایها 

 .(OFSSویر خدمات مالی اوریکل )

 یهاکه شامل نسخهتکنالوجی محصول و  یاصل یهانسخه

تجدید و و  ،شده انتخان فعالیت یهانسخه ،یعموم ینگهدار

 .شود یاسناد م یهایرسانبروز 

 یدر ساعات کار انیمشترتخنیکی برای  ریو غ تخنیکی خدمات

 روز هفته. 7ساعته،  24. کمک به درخواست خدمات معمول
 

شرکت مناقصه کننده باید بای تعهدات ذیل را قبل از عقد 

 توافقنامه مدنظر بگیرد: 

 را منابعشخص متخصص را معین کند و  باید کنندهمناقصه  .11

 تغییر ندهد. در طول دوره

مستند شده و به  دیبا دیتول طیدر مح رییتغهرگونه استقرار و  .12

 داده شود. لیبانک تحو میت

نشده  دییکاربر توسط بانک تا رشیپذ آزمایشکه  یتا زمان .13

 مستند باشد. دینبا راتییباشد، تغ

تنظیمات هرگونه  را در بانک میتباید  کنندهمناقصه  .14

از  یا هیدر هر ال کنفگریشنو  پتی، اسکرپچ، اصالحی

 یها تیفعالاپلکیشن ، دیتابی  اطالعاتاز جمله  ستمیس

 .شامل سازد یاسالمانتقال اطالعات 

 یپروژه را به صورت دوهفته ا تیوضع کنندهمناقصه  .15

 میحاصل کند که اقدامات توسط ت نانیدهد و اطم گزارش

  شود. یم یریگیپ یطبق جدول زمان

مربوط به  یو جهانباید شیوه های معیاری  کنندهمناقصه  .16

 کند. را رعایتمحصول  کنفگریشندر  رییو تغتنظیمات 

و  راتییحاصل کند که تغ نانیاطم کنندهشرکت مناقصه  .17

آزمایش پذیرش کاربر و  یدیتول یها طیاصالحات در مح

(UAT )تکرار  ندهیدر آ یمشکل چیه دیثابت است و نبا

 شود.
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constant and should not be replicated any issues 

in the future. 

8. The Bidder Firm should not address the fixes to 

production environment until and unless to be 

confirmed in UAT environment. 

9. The Bidder Firm should provide the ticketing 

system for trucking the day to day raised and 

fixes of the issues. 

10. Bidder Firm preferred to be Oracle Partner or 

having extensive banking project implementing 

background. 

 

PROPOSAL SUBMISSION GUIDELINES: 

Proposals must be submitted to 

parwiz.popalzai@fmfb.com.af and 

muhib.kabiri@fmfb.com.af not later than 03 April 

2023 – 01:00 PM.  Bids/Proposals received after the 

due date will not be considered at all. 

 

 

 

تا  دیتول طیاصالحات را در مح دینبا کنندهشرکت مناقصه  .18

 ( مطمینUATآزمایش پذیرش کاربر ) طیمح ازکه  یزمان

 کند. وارد نشده باشد

انجام  یرا برا تکیتفروش  ستمیس دیبا کنندهشرکت مناقصه  .19

 فراهم کند.مره و رفع مشکالت روز کارهای

 ایاوراکل باشد  کیشرا باید حیدهنده ترج شنهادیشرکت پ .20

 داشته باشد. وسیع یپروژه بانک یسابقه اجرا

 

 رهنمود تسلیمی پیشنهاد: 

بعداز  01:00ساعت  2023 اپریل3حداکثر تا  دیبا شنهادهایپ

و  parwiz.popalzai@fmfb.com.afبه آدرم ظهر 

muhib.kabiri@fmfb.com.af  مناقصه ارسال شوند. به

 چیبه ه تسلیم داده شوندمقرر  میعاداز  بعدکه  ییشنهادهایپ/ها

 نخواهد شد.توجه وجه 
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