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3 الهدف من الوثيقة

الضوابطمنالهدف.1

ساتالمنافلنظامالتنفيذيةالالئحةمن(والعشرونالثامنة)المادةإلىاستنادا  الضوابطهذهإعدادتم
معاييردادإعضوابطالحكوميةوالمشروعاتاإلنفاقكفاءةهيئةعدت"بأننصتالتيالحكوميةوالمشتريات

."عريةالسوغيرالسعريةالعروضتقييمنقاطفيهاوتقسمالمختلفة،اإلنفاقلفئاتالعروضتقييم

نيةالفالعروضتقييممعاييرإعدادفيالحكوميةالجهاتتساعدضوابطوضعإلىالوثيقةهذهوتهدف
احتياجاتهاةلتلبيوذلكبشأنهاالمنافساتطرحالمرادوالمشترياتاألعمالطبيعةمعيتناسببماوالمالية

حكوميةالوالمشترياتالمنافساتنظامبموجب"المالمقابلقيمةأفضل"يحققبماالخدماتأوالموادمن
وزيربقرارالصادرالتنفيذيةوالئحتههـ،13/11/1440وتاريخ(128/م)رقمالملكيالمرسومبموجبالصادر
باإلضافةهـ،11/08/1441وتاريخ(3479)الوزاريبالقرارالمعدلةهـ21/3/1441وتاريخ(1242)رقمالمالية

والشركاتيةالمحلوالمتوسطةالصغيرةوالمنشآتالمحليالمحتوىتفضيلالئحةتضمنتهبماااللتزامإلى
.هـ29/03/1441وتاريخ(245)رقمالوزراءمجلسبقرارالصادرالماليةالسوقفيالمدرجة

عامةأحكام.2

موضوعيةوواضحةتكونبحيثالتقييممعاييروضععندالضوابطبهذهااللتزامالحكوميةالجهاتعلى.أ
عليهصتنلماوفقا  )محددينمتنافسينعلىاألعمالترسيةإلىتهدفوأالالعامةللمصلحةومحققة
هذهعلىينصوأناإلمكانبقدرالكميللقياسوقابلة(للنظامالتنفيذيةالالئحةمن(29)المادة
كراسةفيردةالوابالمعاييرالعروضفحصلجانتلتزموأنالمنافسة،وثيقةفيتطبيقهاوآليةالمعايير
نالمتنافسيمنالمقدمةالعروضمطابقةمدىقياسفيتغييرأيبدونوالمواصفاتالشروط
معاييربموجباألفضلأووماليافنياالفائزالعرضاختيارفيثمومنالفنيةوالمواصفاتللشروط
قييمتمعاييرإعدادعمليةفيأدناهالمذكورةالضوابطبحسبمجتمعةوالماليةالفنيةالتقييم
.العروض

ون مقــدم أن يكــ-إذا كانــت المنافســة تتطلــب تقــديم عرضــين فنــي ومــالي-ويشــترط لترســية المنافســة ". ب
اردة فـي زال مـههال بحسـب معـايير التأهيـل المسـبق أو التأهيـل الالحـق الـوالعرض األفضل فنيـا وماليـا مـا 

تطلبــات وثيقــة المنافســة، كمــا تجــدر اإل ــارة الــى أن هــذه الوثيقــة ال تتنــاول الضــوابط المتعلقــة ب عــداد م
ق والتأهيــل ومعـايير التأهيــل للمنافســين أو مقـدمي العــروض ســواء  تلـك المســتخدمة فــي التأهيـل المســب

. الالحق

مرحلـة أن الضوابط المذكورة في هذه الوثيقة ال تشمل المرحلة األولى مـن عمليـة تقيـيم العـروض، وهـي. ج
واردة للشـروط والمواصـفات الـ" بشكل جوهري"الفحص األولي للعروض بهدف تحديد العروض المطابقة 

وثيقــة فــي وثيقــة المنافســة، أمــا العــروض التــي تحتــوي اختالفــات طفيفــة عــن المتطلبــات المحــددة فــي
يلي عليهـا الحقـا  المنافسة حيث يتم اعتبار هذه العروض مطابقة ويـتم بالتـالي إجـراء عمليـة التقيـيم التفصـ

ات كبيـرة أما العروض التي تحتوي علـى اختالفـ". إن تطلب األمر ذلك" لتصحيح هذه االختالفات الطفيفة 
لــب بشــكل عــن المتطلبــات المحــددة فــي وثيقــة المنافســة فيــتم اســتبعادها باعتبارهــا غيــر مطابقــة وتخت

.  جوهري عن الشروط والمواصفات وبالتالي فهي ال تخضع للتقييم التفصيلي
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إرشادات تطوير معايير 
تقييم العروض



5 تطوير معايير تقييم العروض. 1

لتقييموميةالحكالمشترياتالمنافساتبنظاموااللتزاموالماليةالفنيةالمعاييرأفضلإلىالوصولأجلمن
قييمتمعاييرإعدادعلىالجهاتلمساعدةمراحلثالثمنآليةتطويرتمالحكومية،الجهاتقبلمنالعروض
كافئةمتكونأنيجبالتقييممعاييرأنإلىاإل ارةمنبدالوهنا.المطروحةالمنافساتلنوعيةمناسبة
والمخاطرتعقيدهاومدىوطبيعتها راؤهاالمرادالخدماتأواألعمالأوالمنتجاتلنوعيةومالئمة
قيمةإلىهاتحويليتمأنمثل)الكميللقياسقابلةتكونأنويجب.السوقوظروفوقيمتهابهاالمتعلقة

باالعتبارذاألخالضروريمنيكونقدالمشتريات،طبيعةوبحسبالمال،مقابلقيمةأفضلولتحقيق.(مالية
ودة،والج،(المشروعأوالمنتجحياةدورةتكاليبمثل)التكلفةكعواملالسعرإلىباإلضافةأخرىعوامل

لمحتوىا)المستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيوالمساهمة،(المخاطرتلكتعالجالتيوالمعايير)والمخاطر
المعاييريقتطبعلىاألمثلةومن.(والتنفيذالتصميمفياالبتكاروالمتوسطة،الصغيرةالمنشآتالمحلي،
وتكاليبسطة،والمتوالصغيرةوالمنشآتالمحليللمحتوىاألفضليةهامش:ماليةقيمةإلىللتحويلالقابلة
الممنوحوالخصماألداء،بضماناتالخاصوالتعديلالتوريد،جدولفيوالتعديلالمشروع،أوالمنتجحياةدورة
.العرضمقدمعلىمتعددةرزمترسيةحالةفي

للتشغيلديريةالتقالتكلفةتكونعندما(الكليةالتكلفة)المشروعأوالمنتجحياةدورةتكلفةاستخداميجب
أوللسلعدالمحدالعمرمدىعلى(الطبيةالمعداتأواإلنشائيةالمشاريعفيالمثالسبيلعلى)الصيانةأو/و

.آخرالىعرضمنالتكلفةتلكتختلبوقدالمبدئيةالتكلفةمعبالمقارنةكبيرةاألعمال،

وزن المعايير وترتيبها إعداد المعايير التفصيلية فهم نطاق عمل المنافسة

ك اجتماع فريق التقييم وذل
التي سيتملتحديد األوزان

يم تطبيقها على معايير تقي
.العروض التي تم تطويرها

 ج مطابقة النتائالتحقق من
مع األسقف العليا والدنيا

المنصوص ألوزان المعايير
.عليها في هذه اإلر ادات

 الخروج بالشكل النهائي
والرسمي آللية التقييم 
وتضمينها مع إر ادات 

.وتعليمات المنافسة

 الشراءتحديد صنف موضوع
أجهزة أو أعمال أو /إما مواد
أي ما يحتاجه )خدمات 

(.المشروع أو الجهة الحكومية
 ة الخصائص الرئيسيتحديد

:لموضوع الشراء
 هل موضوع الشراء اعتيادي

أم منتج متخصص أم أعمال 
أو خدمات معقدة؟

 إمكانية استخدام القوة
في الشرائية للجهة الحكومية

المساهمة في تطوير 
.المحتوى المحلي

ات إعداد قائمة أولية بمتطلب
أن التي يجباألداء األساسية 

يلبيها موضوع الشراء من 
ءم مع وبما يتالالناحية الفنية 

المتاحةالميزانية المالية
للشراء وذلك بعد دراسة 
أسعار السوق وأسعار 
.المشتريات السابقة

كل إعداد معايير التقييم بش
:تفصيلي

 معايير على المستوى
القدرات، السعات )الفني

اإلنتاجية، مجال التغطية 
والخدمات، الجودة، 

...(التكنولوجيا، إلخ
 معايير على المستوى

(السعر)المالي
فةمعايير تعتمد على التكل

و تكلفة دورة حياة المنتج أ)
(.المشروع
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خاللمنالمنافسةعنأكبرتصورعلىللحصولوذلكمحاورعدةمنللمنافسةالنظريتمالخطوةهذهفي
قييمالتومعاييروالمنتجات،الخدماتنوعيةالمحلي،المحتوىأهميةمثلجوانبعدةمنالعملنطاقفهم
:أدناهموضحهوكماالمثالسبيلعلى

المطلوبةوالمنتجاتالخدماتنوعية.1

لىعمنهاعواملعدةعلىبناءتوريدهاالمطلوبوالمنتجاتالخدماتتعقيدبمدىالجانبهذاُيعنى
:المثالسبيل

؟السوقفيالمتواجدةالموردينقاعدةفيالتنوعوجههوما حاليا 

موّردها؟اختالفحسبالخدماتأوالمنتجاتواختالفتمايزمنعال  مستوىهناكهل

المطلوبة؟الخدمةأوالمنتجتعادلالسوقفيمتوافرةبديلةمنتجاتيوجدهل

المحليالمحتوىتطوير.2

:تحقيقهاإلىالمنافسةتسعىالتيالمحليالمحتوىبأهدافالجانبهذُيعنى

فيها؟المحليالمحتوىزيادةألجلمناسبةتكونأنتحتملالتيالخدماتأوالمنتجاتهيما

التطويرووالبحثالسعوديينوتدريبوالمتوسطة،الصغيرةالشركاتمشاركةمنالمشروعسيرفعهل
المملكة؟داخل

العروضتقييممعايير.3

فيالمطلوبعملالنطاقتنفيذنجاحفيكبرىأهميةتمثلالتيالتقييممعاييربتحديدالجانبهذُيعنى
:أدناهواردهوكماأوجهعدةخاللمنوذلكالمنافسة

(فشل/اجتياز)األساسيةالتقييممعايير.أ

:المثالسبيلعلىالفني،العرضلمتطلباتالموردباستجابةتتعلقالتيالمعاييرهي

الخدماتبتقديمالمحددبالجدولااللتزام.

المحددةالمخرجاتبتنفيذااللتزام.

المشروعلتنفيذزمنيةعملخطةتقديم.

(االستشاريةالمشاريعالمثال،سبيلعلى)للخدمةالعرضمقدمفهم.

قيمةإلىتصلسةللمنافالتقديريةالتكلفةكانتإذاالمحليللمحتوىمستهدفةنسبةبتقديمااللتزام
األدنىدالحتتجاوزأوتساويالمستهدفةالمحليالمحتوىنسبةكانتحالفيأوالقيمةعاليالعقد
.المنافسةوثائقفيالمحدد

للمنتجالمنشأبلدتحديدخاللمنالتوريدمنافساتفياإللزاميةبالقائمةااللتزام
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الموزونةالتقييممعايير.ب

الجودةالجغرافية،التغطيةمجالالتصنيعية،السعاتالقدرات،)الفنيالمستوىعلىمعايير،
(..إلخالتكنولوجيا،

طني،الوالمنتجتفضيلآلياتالسعر،:الحصرالالمثالسبيلعلى)الماليالمستوىعلىمعايير
.(الوطنيالمحتوى

للمشروعاإلجماليةالتكلفةعلىتعتمدمعايير.ج

وتملك،شراء،لالمختلفةالمتنافسةالبدائلبينالتكلفةحيثمنالفعاليةلقياستستخدممعاييرهي
حياةدورةلفةتك)الكليةالتكلفةتحليلخاللمنوذلكاألصولمنأصلتشغيلأومنشأةوصيانةوتشغيل،
.(المشروعأوالمنتج
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األمثلالعرضارالختيالعروضتقييمفياستخدامهاالطالبةللجهةيمكنالتيالتقييممعاييرمنالعديدهناك
.المنافساتهذهوتعقيدنوعحسبوذلك

(اإللزامية)األساسيةالتقييممعايير.1

ويتمالعرضيفاستيفائهايجبوالتيالمنافسةوثائقفيالواردةبالمتطلباتتتعلقالتيالمعاييرهي
األداءلباتمتطمناألدنىالحداإللزاميةالمعاييرهذهأمثلةتتضمنالفشل؛/االجتيازأساسعلىتقييمها
وثائقيفالواردةللمتطلباتجوهريبشكلمطابقا  العرضُيعتبرحتىبهاالوفاءيجبالتيالفني

.المنافسة

(فشل/اجتياز)معايير تقييم أساسية 

أجلهمنلذياللغرضالعرضتحقيقتضمنوالتيالعروضمقدميبهاويلتزمأساسيةتقييممعاييرإعدادالجهاتعلىيجب
:الحصرالالمثالسبيلعلىمنها،المنافسةإجراءتم

المشروعأوللمنتجالرئيسيةالفنيةالمواصفاتأوالمتطلباتتحقيق
الخدماتبتقديمالمحددبالجدولااللتزام
المحددةالمخرجاتبتنفيذااللتزام
المشروعلتنفيذزمنيةعملخطةتقديم
(االستشاريةالمشاريعالمثال،سبيلعلى)للخدمةالعرضمقدمفهم
للمنتجالمنشأبلدتحديدخاللمنالتوريدمنافساتفياإللزاميةبالقائمةااللتزام
المحليللمحتوىاألساسلخطأدنىحدالمنافسةتطلبتحالفيمعتمدأساسخطتقديم
فيأوالقيمةعاليدالعققيمةإلىتصلللمنافسةالتقديريةالتكلفةكانتإذاالمحليللمحتوىمستهدفةنسبةتقديم

المنافسةوثائقفيالمحدداألدنىالحدتتجاوزأوتساويالمستهدفةالمحليالمحتوىنسبةكانتحال

القدراتمنلوبالمطاألدنىالحدتحددوالتيالالحقأوالمسبقالتأهيلمعاييرعناألساسيةالتقييممعاييرتختلب
والمشترياتالمنافساتنظاممتطلباتيلبيوماالمشروع/الشراءموضوعوتعقيدحجمبحسبالعقدلتنفيذالالزمة
فيالمدرجةاتوالشركالمحليةوالمتوسطةالصغيرةوالمنشآتالمحليالمحتوىتفضيلوالئحةالتنفيذيةوالالئحة
القانونيةلاللتزاماتوتلبيتهالعرضلمقدمالمهنيةالتراخيصناحيةمنوالمشترياتاألعمالفيالماليةالسوق

.لالفش/االجتيازأساسعلىالمعاييرهذهتقييمويتمالمملكة،فيالعملنوععلىالمفروضةوالضريبية

الموزونةالتقييممعايير.2

وثيقةفيالواردةواآلليةاألوزانعلىبناءوذلكالنقاطباستخدامتقييمهايتمالتيالمعاييرهيهذه
:تشملالمعاييرهذهعلىاألمثلةبعض.المنافسة

المشروعإدارةمنهجياتالمستخدمة،البناءتقنيات:المثالسبيلعلى:العملأساليب
التدويرإعادةالطاقة،كفاءةتقنيات:المثالسبيلعلى:االستدامةخطط
دعاتللمستوالجغرافيالتوزيع:المثالسبيلعلى:التوريدسلسلةفيوالضعفالقوةنقاط



9 معايير التقييم. 3

أنجبيالتيالدرجاتمناألدنىالحدتحددأنالطالبةالجهةعلىيجبالموزونةالتقييممعاييرفي
لالجتيازأدنىحدوضعكذلكالطالبةللجهاتويمكنالماليللتقييممؤهالا ليكونالفنيالعرضيحققها

يتم.الدنيالدرجةاهذهتحقيقفيتفشلالتيالعروضاستبعاديتمعليهبناءالفرعية،المعاييرمستوىعلى
المقارنمبالتقييخاصبشكلالرتباطهاالموزونةالنقاطأساسعلىتقييمهاتمالتيالمعاييراستخدام

االمعاييرهذهأهميةتزدادالمتنافسة،العروضتوفرهاالتياألداءأوالجودةلمستويات امنظألننظر 
سياساتيقوتطبالمشترياتعقودمنحفيالجودةنحوموجه"المالمقابلالقيمة"نموذجيتبنىالمشتريات

.المستدامةالشراء

من الضروري أن تقوم الجهة الحكومية باستخدام نفس المعايير واألوزان التي تم تضمينها في وثيقة المنافسة إلجراء تقييم 
العروض، مع األخذ في االعتبار أن المنافسات التي تساوي أو تتجاوز نطاق العقود عالية القيمة حسب ما تحدده هيئة المحتوى 

المحلي والمشتريات الحكومية لها معادلة مالية موزونة يجب التقيد بها

(المشروعأوالمنتجحياةدورةتكلفة)التكلفةعلىتعتمدمعايير.3

وتملك،شراء،لالمختلفةالمتنافسةالبدائلبينالتكلفةحيثمنالفعاليةلقياستستخدممعاييرهي
روعالمش/المنتجحياةدورةتكلفةتحليلخاللمنوذلك.األصولمنأصلأومنشأةوصيانةوتشغيل،
:الحصرالالمثالسبيلعلىذلكويشمل

المبدئيالشراءسعر
المركبات،حالةفيالمثال،سبيلعلى)التشغيلفترةأساسعلىمحسوبة-والصيانةالتشغيلتكاليب

أخرىتكاليبأوالوقودمنمحددبمعدلالمنافسة،وثائقفيالمحددة(سنوياالمقطوعةالمسافة
للتشغيلالالزمة(األخرىاالستهالكيةالموادأو)الوقود
عقدةالمالمعداتالمثال،سبيلعلىالخبراء،الموظفينذلكفيبماللتشغيل،العمالةتكاليب
التأمينتكلفة
الفترةفيلسنواتالعرضمقدميكفلهاالتيالغيارقطعأسعارباستخدام)الغياروقطعالصيانةتكلفة

األسعارهذهالعرضمقدميقدملمإذاالطالبةالجهةمنالمقدرةاألسعارأوالصلة،ذاتالزمنية
(المضمونة

بسببال،المثسبيلعلىالخدمة،فيالجهازيكونالعندماأي)"التوقبفترة"بـالمرتبطةالتكاليب
(الصيانةأواإلصالحات

تكونقديالتالمحتملةالرئيسيةوالتجديداتاإلصالحاتإلىهذايشير-والترقيةالتجديدتكاليب
الرئيسيةالماديةلألصولالتشغيليالعمرتمديدأوعلىللحفاظمطلوبة

المحددةغيلالتشفترةنهايةفيالتخلصوتكاليب(المتبقيةالقيمة/البيعإعادة)االستهالكقيمة

معلومات وثيقة المنافسة

:المنافسةوثيقةيفالتاليةالمعلوماتبتحديدالحكوميةالجهةتقومللتقييم،كمعيارالمنتجحياةدورةتكلفةاستخدامعند

المشروعأوالمنتجحياةدورةتكلفةحسابفيالمستخدمةالسنواتعدد
المعلوماتذلكيفبماالمتبقية،والقيمةوالصيانةالتشغيلتكاليبحسابفياستخدامهاسيتمالتيواآلليةالعوامل

.عرضهضمنإدراجهاالعرضمقدممنالمطلوباألداءضماناتحول
الفنييمالتقيعمليةفياستخدامهافيالجهةمنالتزامايعدالالمنافسةوثائقفيالمعلوماتلهذهالجهةطلبإن

والمالي
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وأوزانهاالمعاييرعناإلفصاح.1

عنالنصةالجهعلىيجبوالمشتريات،المنافساتنظامتطبيقفيوالنزاهةالشفافيةمبدأمعتما يا
إلىباإلضافة،العروضتقييمإجراءعندفعليا  تطبيقهايجبثمومنالمنافسةوثائقفيالتقييممعايير
منهجيةالعنالمنافسةوثائقتنصأنكذلكويجب.معياركلوزنبتحديدتقومأنالجهةعلىيجبذلك
الموزونةقييمالتمعاييربينالجمعحالوفيالموزونة،التقييممعاييرتطبيقفياستخدامهاسيتمالتي
هذاثللماألهميةوتأتي.الشراءإجراءاتفيللتطبيققابلةتكونقدالتيالمعاييرمنأخرىأنواعوأي

الجهةاتاحتياجمعتفصيال  أكثرنحوعلىعروضهمتكييبمنالعروضمقدمييمّكنأنههياإلفصاح
.أهميةاألكثرالطالبةالجهةتعتبرهوماالطالبة

الفرعيةالمعايير.2

والقدرةوعيةالموضمنأكبرقدرتحقيقبغرضفرعيةمعاييرإلىالموزونةالتقييممعاييرتفصيليتمقد
تقييمفيونةالموزالمعاييرنهجتطبيقيتم.المعاييرتطبيقفيوالشفافيةأدقبشكلالتقييمعلى

.الفرعيةالمعاييربهتتعلقالذيالرئيسيالمعياروزنإلىللوصولالفرعيةالمعايير

المنفصلوالماليالفنيالتقييم.3

الحاالت،هذهمثلفي.منفصلبشكلوالماليالفنيالتقييمب جراءالموزونةالتقييممعاييراستخداميرتبط
تقييممنهاءاالنتويتم،منفصلينملفينفيالمنافسينقبلمنوالماليةالفنيةالعروضتقديميتم

قييمتأنمنللتأكدوذلك.ماليةعروضأيوتقييمفتحقبلالعروضمقدميلجميعالفنيةالعروض
الخاصةاليةالمالعروضتقييميتموأنالعروضمقدميقبلمنالمقدمةباألسعاريتأثرالالفنيةالجوانب
.فقطبنجاحالفنيالتقييممرحلةاجتازتالتيبالعروض

المعاييرأوزانتحديد.4

علىتكونالتقييمهايتمالتيالخصائصف نالطالبة،الجهةواحتياجاتالمشترياتطبيعةعلىاعتمادا  
لتلكمختلفةأوزانتعيينخاللمنالميزاتلتلكالنسبيةاألهميةوتنعكسالتساوي،منواحدةدرجة

فيافسةالمنودرجةالمخاطرةومستوىوقيمتهالشراءعمليةتعقيدعلىاألوزانتحديدويعتمد.المعايير
:المثالسبيلوعلىالبدائل،وتوافرومداهاالسوق

ا راؤهيتمماوكانالشراءعمليةعليهاتنطويالتيوالمخاطرالقيمةانخفضتكلما اتقياسي  منبدال  جاري 
امصمم يء قيمةالعاليالشراءحالةفيأما.التكلفةعاملوزنزادالطالبة،الجهةلمواصفاتخصيص 
،المعقدةالشراءلعملياتالخطورةوعالي .الفنيةللمعاييراألهميةمنقدرأكبرإعطاءيتمفنيا 
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منالمحققةالدرجاتبينالجمعيتمالموزونة،والماليةالفنيةالمعاييرمنكلأساسعلىالعروضتقييمعند
حصلالتيالموزونةالدرجةمجموعحسبالعروضترتيبتحديدأجلمنالمعاييرمنالنوعينهذينتطبيق
:التاليةالمعادلةطريقعنعطاءكلعليها

معادلة الدرجة الموزونة

(وزن المعيار المالي Xدرجة التقييم المالي( + )وزن المعيار الفنيXدرجة التقييم الفني )

المقدمةالعروضمنفنيلعرضنقاطمتوسطأعلى÷الفنيللعرضالنقاطمتوسط=الفنيالتقييمدرجة

تقييمهيتمالذيالماليالعرضقيمة÷*ماليعرضأقلقيمة=الماليالتقييمدرجة

تنفيذهالمرادالمشروعأواألصلنوععلىبناء(المشروعأوالمنتجحياةدورةتكلفة)للمشروعاإلجماليةالتكلفةأوالعرضسعرهيالماليالعرضقيمةتكونأنيمكن*

إضافيةاعتبارات

يتمقد،(انسبي  والتعقيدالقيمةمنخفضةروتينيةخدمات راءالمثال،سبيلعلى)الحاالتبعضوفي
طابقالمالعرضواختيار(الفشل/االجتيازعلىتعتمدمعاييرأو)الموزونةالمعاييراستخدامبينالجمع
(الفشل/ازاالجتيعلىتعتمدمعاييرأو)الموزونةالمعاييراستخداميتمالحاالت،هذهمثلفي.سعراواألقل
اإلخاللدونةالفنيللمتطلباتاألدنىالحديحققمنهاأيلتحديدالعروضمنالفنيالجانبلتقييموذلك

الحدعلىحصلتالتيالعروضتحديدوبمجردوالمتوسطة،الصغيرةوالمنشآتالوطنيالمنتجبتفضيل
.اسعر  األقلالماليالعرضصاحبللموردلمقدمالعقدمنحيتمالفنية،الدرجةمنالمطلوباألدنى

الفنيتقييمللالموزونةالمعاييرباستخدامالجهةتقوم(التوريدعقودعداما)*القيمةعاليةالمنافساتفي
،**لمالياالمعياروزنفيمضروبةالموزونةالمحليالمحتوىمعادلةباستخدام:الماليالتقييم)والمالي

نقاطعلىالحائزالعرضواختيار(والمتوسطةالصغيرةوالمنشآتالوطنيالمنتجبتفضيلاإلخاللدون
وتطبيقدةمحداجتيازدرجةتحديدمعالفنيالتقييمإجراءأواألعلى،المجتمعةوالفنيةالماليةالتقييم
.اليمتقييمدرجةأعلىعلىالحائزالعرضواختيارالماليللتقييمالموزونةالمحليالمحتوىمعادلة

المحليوىالمحتهيئةمعبالتنسيقالحكوميةالجهةتقومبأناإلطاريةاالتفاقياتفيالمستحسنمن
.المحليالمحتوىمتطلباتلتضمينالعروضتقييممعاييرإعدادأثناءالحكوميةوالمشتريات

الكلي،قييمالتفيأكثرأوعرضانتساوىإذا"أنهعلىللنظامالتنفيذيةالالئحةمن(الثمانون)المادةنصت
."سعرالعروضأقلعلىالترسيةفتتم

معادلة التقييم المالي للمنافسات عالية القيمة

%(X40تقييم عرض المحتوى المحلي %( + )X60تقييم العرض السعري )

سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه÷سعر أقل عرض مههل فنيا = تقييم العرض السعري •

نقاط للشركة % X50 + %5خط األساس % + X50نسبة المحتوى المحلي المستهدفة =تقييم عرض المحتوى المحلي •
المدرجة في سوق األسهم

اإلنفاقكفاءةيئةهمعباالتفاقالمحليالمحتوىهيئةتقومالمدرجة،والشركاتوالمتوّسطةالصغيرةوالمنشآتالمحليالمحتوىتفضيلالئحةمنالثالثةالمادةبموجب*
.القيمةالعاليةالعقودقيمةنطاقبتحديدالحكوميةوالمشروعات

للمنتجاتألفضليةابمنحااللتزاميجبالتوريد،منافساتفيالمحليللمحتوىالمطلوباألدنىالحدآليةأوالماليالتقييمفيالمحليالمحتوىوزنآليةتطبيقحالفي**
.الوطنية
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معاييرلأوزانبوضعالمنافسة،وثائقإعدادمرحلةفيالتقييممعاييرإعدادفريقيقومالمرحلةهذهخالل
.الحقاالعروضتقييمعمليةفيمعياركلدورأهميةحسبترتيبهاأجلمنأعالهالمذكورةالعروضتقييم
أعلىالماليالمعيارأصبحالمنافسة،عليهاتنطويالتيوالمخاطرالقيمةانخفضتكلماأنهإلىاإل ارةوتجدر
المخاطرةعاليللمنافساتأعلىوزنذوسيكونالفنيالمعيارف نمماثلةوبطريقةالفني،بالمعيارمقارنة
.والتعقيدوالقيمة

أمثلة وأرقام توضيحية

مثال توضيحيالخطوات

 ،يمثل جميع تعيين فريق عمل متخصص
ير المشاركة في عملية تحديد معاياألقسام
.التقييم

إعداد قائمة تتضمن كافة المعايير الالزمة ،
مستوىوستكون مقسمة إلى مستويات، 

.أول وثاني وثالث
حتوى اتفاق فريق إعداد معايير التقييم على م

ييم ومعايير التققائمة المعايير األساسية
نها في بصيغتها النهائية والتي سيتم تضمي

.فحص وتقييم العروض

سيقوم كل فرد من أعضاء الفريق ب عطاء
لكل معيار من المعايير في وزن نسبي

."المستوى الثالث"
ما يجب على فريق التقييم الموائمة في

ب بينهم على وزن أي معيار يتحصل على نس
.متباينة بشكل كبير من أعضاء الفريق

د من مجموع النسب التي سيحتسبها كل فر
جب أن القائمين بعملية التقييم للمعايير ي

.%100تصل إلى نسبة 

 الوزن)"المتوسط المباشر سيتم احتساب
.لكل معيار من المعايير"( النهائي

 ة ترتيب المعايير من األعلى نسبسيتم
.«الوزن النهائي»بواسطة وحتى األقل 

عتبار يجب على فريق التقييم األخذ في عين اال
األسقف العليا والدنيا لألوزان المعايير
.حسب نوع كل عقد كما هو محدد أدناه

 دنى تحديد الحد األيجب على فريق التقييم
عام أو للنجاح الجتياز التقييم الفني بشكل

ررت الحد األدنى للمعايير الفرعية في حال ق
.للتقييم الماليمؤهالليكون الجهة ذلك،

إعداد قائمة 
أولية 

بالمعايير

تحديد 
األوزان

احتساب 
وترتيب 

المعايير 
وتحديد الحد 
األدنى للنجاح

المستوى الثالث
المستوى 

الثاني
المستوى األول

تفاصيل التصميم
التصميم 
المقترح

الفني

تصميم التصريب

تكامل فريق اإلدارة مع البناء إدارة التصميم

خطة إدارة الجود الشاملة

مراجعة جودة التصميمإدارة الجودة

اختبار المواد

التكلفة الكلية السعر المالي

المقيم
3

المقيم
2

المقيم
1

المستوى 
الثالث

المستوى 
الثاني

المستوى األول

3% 9% 7%
تفاصيل 
التصميم التصميم 

المقترح

الفني

14% 7% 14%
تصميم 
التصريب

20% 14% 15%
تكامل فريق
اإلدارة مع 

البناء

إدارة 
التصميم

5% 7% 8%
خطة إدارة 

الجود 
الشاملة

إدارة الجودة
8% 1% 1%

مراجعة 
جودة 

التصميم

5% 7% 5% اختبار المواد

45% 55% 50%
التكلفة 
الكلية

السعر المالي

الوزن النهائي معيار المستوى الثالث ةالرتب

50% التكلفة الكلية 1

16% تكامل فريق اإلدارة مع البناء 2

12% تصميم التصريب 3

7% خطة إدارة الجود الشاملة 4

6% تفاصيل التصميم 5

6% اختبار المواد 6

3% مراجعة جودة التصميم 7
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الوزن المقترحمعايير تفصيليةالمعيار األساسيرقم

خبرات محددة1
ن الخبرات نقاط أقل يتم منحها لهذا المعيار حيث أ)خبرات الشركة في تنفيذ األعمال المطلوبة 

(تم حصرها مسبقا خالل عملية التأهيل المسبق
نقاط10إلى 0من 

2
المنهجية وإدارة 

الجودة
نقطة50إلى 20من الطرق المستخدمة في تنفيذ المشروع

نقطة60إلى 30من          .(السيرة الذاتية، الشهادات المهنية)مههالت وخبرات الموظفين الرئيسيين خبرات فريق العمل3

نقاط10إلى 0من آليات نقل المعرفة خالل مراحل المشروعنقل المعرفة4

5
توطين القوى 

العاملة
نقاط10إلى 0من نسبة القوى العاملة السعودية في المشروع

الوزن المقترحمعايير تفصيليةالمعيار األساسيرقم

نقطة30حتى 10من تصميم الجسور والطرق العامة وتصريب الطرقالتصميم المقترح1

نقاط10حتى 5من إدارة التصميم، التوظيب، تكامل فريق اإلدارة مع البناءإدارة التصميم2

3
إدارة حركة المرور 
في موقع اإلنشاء

نقطة20حتى 10من المراحل المقترحة وخطة التقليل من اإلزعاج العام

نقاط10حتى 5من تشمل إدارة  هون الموظفين البناء وخطة إدارة البناءإدارة اإلنشاء4

نقاط20حتى 10من تكامل البناء والتسلسل واللوجستيات والسالمة وتنسيق المرافقعمليات اإلنشاء5

نقطة30حتى 10من نهج وخطة إدارة الجودة الشاملة، مراجعة جودة التصميم، فحص الجودة، اختبار الموادإدارة الجودة6

نقطة20حتى 10من إعداد خطط السالمة للتعامل مع األخطار المهنية والفنيةخطط السالمة7

الوزن المقترحمعايير تفصيليةالمعيار األساسيرقم

1
ة المواصفات الفني

والتقنية
نقطة50حتى 25من *مطابقة المواد للمواصفات التي وضعتها الجهة

نقطة40حتى 20من توفر قطع الغيار على نطاق واسع جغرافيا وعددياتوفر قطع الغيار2

نقطة30حتى 10من  بكة الخدمات التي يقدمها المورد وتغطيتها الجغرافيةعخدمات ما بعد البي3

4
التوافق مع 

المعدات الحالية 
نقطة20حتى 10من توافق المنتجات مع أي منتجات تستخدم حاليا لدى الجهة

العقود االستشارية

مع مراعاة ة، يمكن استخدام معايير التقييم الموزونة إلعطاء أفضلية لمقدمي العروض الذين يقدمون مواد بمواصفات فنية تفوق ما ورد في وثائق المنافس*
متطلبات القائمة اإللزامية وآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني الواردة في الئحة تفضيل المحتوى المحلي

للمشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمة العقد عالي القيمة يتم مراعاة متطلبات الئحة تفضيل المحتوى المحلي

العقود اإلنشائية

عقود التوريد
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الضوابط اإللزامية 
لألسقف العليا والدنيا 

ألوزان المعايير 



15 ملخص الضوابط اإللزامية لألسقب العليا والدنيا. 1

المعيار الماليالمعيار الفني

الفئة
الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

ل
غي

ش
لت

وا
ة 

ان
صي

ال
د 

و
ق

ع

ا المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمته
العقود عالية القيمة

20%50%50%80%

لتي مشاريع التشغيل والصيانة االعتيادية ا
تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة

20%40%60%80%

التي مشاريع التشغيل والصيانة المتخصصة
قيمةتساوي أو تتجاوز قيمتها العقود عالية ال

50%70%30%50%

د
ري

و
لت

د ا
و

ق
%80%60%40%20عقود التوريد عالية التعقيدع

%100-عقود التوريد االعتيادية والبسيطة 

ة
ري

شا
ست

ال
د ا

و
ق

ع
ال

ا المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمته
العقود عالية القيمة

60%80%20%40%

الية المشاريع التي تقل قيمتها عن العقود ع
القيمة

60%70%30%40%

ة
ئي

شا
إلن

د ا
و

ق
ع

ا المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتهال
العقود عالية القيمة

10%30%70%90%

الية المشاريع التي تقل قيمتها عن العقود ع
القيمة

5%20%80%95%
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المعيار الماليالمعيار الفني

(1/2)عقود الصيانة والتشغيل . 1

فشل/اجتياز

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.80إلى % 50ووزن المعيار المالي بين % 50إلى % 20الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

غيرة ستكون معادلة احتساب المعيار المالي طبقا لضوابط الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الص
قييم والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في األعمال والمشتريات حسب معادلة الت

.من هذا الدليل10المالي للمنافسات عالية القيمة المذكورة في الصفحة 

20%50%80% 50%

فشل/اجتياز

انة مشاريع التشغيل والصي
االعتيادية التي تقل 

قيمتها عن العقود عالية
القيمة

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.80إلى % 60ووزن المعيار المالي بين % 40إلى % 20الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

تشمل هذه المشاريع العقود الخاصة باألعمال التالية:

أعمال النظافة والغسيل1.

إدارة المنشآت2.

اإلعا ة3.

صيانة المسطحات الخضراء4.

األعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة5.

خدمات إدارة قطع الغيار6.

صيانة الساللم الكهربائية والمصاعد7.

صيانة الطرق8.

طة تفضيال للمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوس
.مما هو مذكور في وثائق العرض% 10سعريا، وذلك بافتراض أسعار المنشآت األخرى أعلى بنسبة 

20%40%80% 60%

ي المشاريع التي تساو
أو تتجاوز قيمتها 

العقود عالية القيمة
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المعيار الماليالمعيار الفني

(2/2)عقود الصيانة والتشغيل . 1

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.50إلى % 30ووزن المعيار المالي بين % 70إلى % 50الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

تشمل هذه المشاريع العقود الخاصة باألعمال التالية:
صيانة وتشغيل األنظمة التقنية واألمنية1.
صيانة أنظمة الطاقة2.
أعمال الصحة والبيئة والسالمة3.
إدارة العقود واألعمال اإل رافية4.
األعمال المعمارية5.
ضبط الجودة6.
أنظمة مكافحة الحرائق7.
معالجة المياه8.
معالجة النفايات9.

أنظمة التدفئة والتكييب10.

غيرة ستكون معادلة احتساب المعيار المالي طبقا لضوابط الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الص
قييم والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في األعمال والمشتريات حسب معادلة الت

.من هذا الدليل11المالي للمنافسات عالية القيمة المذكورة في الصفحة 

مشاريع التشغيل والصيانة
المتخصصة التي تساوي أو 
ة تتجاوز قيمتها العقود عالي

القيمة
فشل/اجتياز

70% 50%30%50%
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المعيار الماليالمعيار الفني

عقود التوريد . 2

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.80إلى % 60ووزن المعيار المالي بين % 40إلى % 20الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

 قة المنتجات سيتم تقييم مدى مطاب( كالمعدات الطبية، معدات تحلية المياه)في عقود التوريد عالية التعقيد
ك الطاقة، القدرة اإلنتاجية، استهال)للمواصفات ولمعايير األداء الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات 

ن خالل تحليل م)واختيار المورد الذي اجتاز التأهيل وصاحب نقاط التقييم المالية ( تكلفة الصيانة وقطع الغيار إلخ
.والفنية المجتمعة األعلى( تكلفة دورة حياة المنتج

10بنسبة يجب االلتزام بمنح المنتجات الوطنية تفضيال سعريا وذلك بافتراض أسعار المنتجات األجنبية أعلى  %
ل السعري حسب كما يجب االلتزام بتطبيق األفضلية للمنتجات الخاضعة للتفضي. مما هو مذكور في وثائق العرض

وتاريخ ( 01-42-000462)المنتجات الواردة في تعميم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رقم 
.هـ والمتاحة في موقع الهيئة1442/1/28

ال تمنح المنتجات الوطنية ضمن القائمة اإللزامية أي تفضيل سعري.

يلتزم فيه يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد العرض الذي لم
لبنود التي لم يلتزم المتنافس بالقائمة اإللزامية وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة فيستبعد المتنافس من ا

فيها بالقائمة اإللزامية

عقود التوريد عالية 
التعقيد

فشل/اجتياز
40%80% 60% 20%

 ي سيكون فيه ليكون مههال للتقييم والذ( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.100وزن المعيار المالي 

 تجات للمواصفات سيتم التأكد من مطابقة المن( كالمستلزمات المكتبية)في عقود التوريد االعتيادية والبسيطة
.الفنية المحددة في كراسة الشروط والمواصفات واختيار المورد المطابق واألقل سعرا

10بنسبة يجب االلتزام بمنح المنتجات الوطنية تفضيال سعريا وذلك بافتراض أسعار المنتجات األجنبية أعلى  %
ل السعري حسب كما يجب االلتزام بتطبيق األفضلية للمنتجات الخاضعة للتفضي. مما هو مذكور في وثائق العرض

وتاريخ ( 01-42-000462)المنتجات الواردة في تعميم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية رقم 
.هـ والمتاحة في موقع الهيئة1442/1/28

ال تمنح المنتجات الوطنية ضمن القائمة اإللزامية أي تفضيل سعري.

يلتزم فيه يستبعد في منافسات التوريد أو المنافسات المختلطة المشتملة على بنود توريد العرض الذي لم
لبنود التي لم يلتزم المتنافس بالقائمة اإللزامية وفي حال كانت المنافسة قابلة للتجزئة فيستبعد المتنافس من ا

فيها بالقائمة اإللزامية

دية عقود التوريد االعتيا
والبسيطة 

فشل/اجتياز
100%
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المعيار الماليالمعيار الفني

العقود االستشارية. 3

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.40إلى % 20ووزن المعيار المالي بين % 80إلى % 60الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

غيرة ستكون معادلة احتساب المعيار المالي طبقا لضوابط الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الص
قييم والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في األعمال والمشتريات حسب معادلة الت

.من هذا الدليل11المالي للمنافسات عالية القيمة المذكورة في الصفحة 

المشاريع التي 
تساوي أو تتجاوز 

ة قيمتها العقود عالي
القيمة

فشل/اجتياز
80% 60%20%40%

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.40إلى % 30ووزن المعيار المالي بين % 70إلى % 60الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

طة تفضيال للمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوس
.مما هو مذكور في وثائق العرض% 10سعريا، وذلك بافتراض أسعار المنشآت األخرى أعلى بنسبة 

المشاريع التي تقل
قيمتها عن العقود 

فشل/اجتيازعالية القيمة
70% 60%30%40%
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المعيار الماليالمعيار الفني

العقود اإلنشائية. 4

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.90إلى % 70ووزن المعيار المالي بين % 30إلى % 10الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

غيرة ستكون معادلة احتساب المعيار المالي طبقا لضوابط الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الص
قييم والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في األعمال والمشتريات حسب معادلة الت

.من هذا الدليل11المالي للمنافسات عالية القيمة المذكورة في الصفحة 

المشاريع التي 
تساوي أو تتجاوز 

ة قيمتها العقود عالي
القيمة

فشل/اجتياز
30% 10%70%90%

 ني والمالي ليكون مههال للتقييم الف( فشل/اجتياز)يجب على مقدم العرض اجتياز معايير التقييم األساسية
%.95إلى % 80ووزن المعيار المالي بين % 20إلى % 5الموزون حيث يكون وزن المعيار الفني بين 

طة تفضيال للمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوس
.مما هو مذكور في وثائق العرض% 10سعريا، وذلك بافتراض أسعار المنشآت األخرى أعلى بنسبة 

المشاريع التي تقل
قيمتها عن العقود 

فشل/اجتيازعالية القيمة
20% 5%80%95%
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المالحق



22 (2/1)مثال آللية تطبيق معايير التقييم الموزونة -( أ)الملحق . 1

هاتحديد معايير التقييم وأوزان

مليون ريال13قيمة المنافسةتوريد معدات طبيةنوع المنافسةالخطوات

ر تحديد المعايي
األساسية، 

ةالفنية والمالي
معايير التقييم األساسية

(فشل/اجتياز)

االلتزام بالجدول المحدد للتوريد المعدات
االلتزام بتقديم الدعم الفني للمعدات لمدة خمس سنوات
 وجود مراكز خدمة في المدن الرئيسية
التزام المتنافس بالقائمة اإللزامية في جميع البنود

المعايير الفنية
 توفر قطع الغيار على نطاق

واسع جغرافيا وعدديا
ا  بكة الخدمات التي يقدمه

المورد وتغطيتها الجغرافية
 توافق المنتجات مع أي

منتجات تستخدم حاليا لدى
الجهة

سعر العرضالمعيار المالي
التكلفة الكلية

لتشغيل وصيانة
:اآلالت

 تكلفة
التشغيل

انةتكلفة الصي
 تكلفة

استهالك 
الطاقة

%60وزن المعيار المالي%40وزن المعيار الفنيوزن المعايير

تحديد نسب 
االجتياز 

%70فنينسبة االجتياز للتحليل ال

أسعار العروض المقدمة

ال )سعر العرض 
ة يشمل التكلف

(اإلجمالية

مليون310.5مقدم العرض ماليين210مقدم العرض ماليين19مقدم العرض 

ماليين56مقدم العرض مليون411مقدم العرض 

ريآلية تطبيق التفضيل السع

قيمة العرض المعدلةحصة المنتجات الوطنيةالعروض

X (1-0.30  = )9,630,000(مليونX9% 10+ )مليون 9%30العرض األول

X (1-0.40  = )10,600,000(مليونX10% 10+ )مليون 10%40العرض الثاني

X (1-0.25   = )11,497,500(مليونX10.5% 10+ )مليون 10.5%25العرض الثالث

X (1-0.10  = )11,990,000(مليونX11% 10+ )مليون 11%10العرض الرابع

X (1-0.05  = )6,570,000(مليونX6% 10+ )مليون 6%5العرض الخامس

سنوات10تكلفة دورة حياة المنتج على مدى 

5العرض 4العرض 3العرض 2العرض 1العرض التكاليف

9,630,00010,600,00011,497,50011,990,0006,570,000قيمة العرض المعدلة

سنوات X10ألب 50سنوات X10ألب 50سنوات X10ألب 150سنواتX 10ألب 90سنواتX 10ألب 150تكلفة التشغيل 

سنوات X10ألب 50سنواتX10ألب 50سنواتX10ألب 100سنواتX 10ألب 80سنوات X 10ألب 200تكلفة الصيانة 

سنوات X10ألب 50سنواتX10ألب 100سنواتX10ألب 100سنواتX10ألب 30سنواتX  10ألب 50ة تكلفة استهالك الطاق

مجموع تكلفة دورة 

حياة المنتج
13,630,00012,600,00014,997,50013,990,0008,070,000



23 (2/2)مثال آللية تطبيق معايير التقييم الموزونة -( أ)الملحق . 1

جمع التحليل الفني والمالي

في حال عدم اجتياز 
ر أحد الموردين لمعايي

ة يتم التقييم األساسي
توضيح سبب 

االستبعاد

يتم تحديد ما إذا كان المورد 
ة أم قد التزام بالقائمة اإللزامي

ال 

ل يتم تقييم ك
عرض من قبل 
أعضاء فريق 
يالتقييم الفن

يتم احتساب متوسط 
رد بناء التقييم الفني لكل مو
فني على متوسط التقييم ال

ألعضاء الفريق

ردالدرجة الفنية الموزونة لكل مو
إجمالي متوسط النقاط = 

أعلى /الممنوحة للعرض الفني
ي متوسط نقاط ممنوحة لعرض فن

وزن )Xمن العروض المقدمة 
(المعيار الفني

ية تمثل هذه القيمة التكلفة اإلجمال
للمعدات على مدى سنوات الخدمة 

تكلفة التشغيل + سعر العرض )
، وليس فقط سعر العرض(والصيانة

لمنتج باإلضافة إلى التفضيل السعري ل
الوطني وذلك بافتراض أسعار 
%  10المنتجات األخرى أعلى بنسبة 

مما هو مذكور في وثائق العرض

يتم تطبيق المعادلة 
الموزونة للمحتوى 

ية المحلي للمنافسات عال
القيمة لغير منافسات

التوريد

ة الدرجة المالية الموزون
قيمة أقل = لكل مورد 
قيمة /عرض مالي

م العرض المالي الذي يت
وزن المعيار )Xتقييمه 
(المالي

مجموع الدرجتين 
ني الموزونة للتحليل الف

ني التقييم الف= والمالي
التقييم + الموزون 

المالي الموزون



24 سة غير مثال على تطبيق التفضيل السعري لمناف-( ب)الملحق . 2
مجزأة في عقود التوريد

حصة المنتجات الوطنية

](حصة المنتجات الوطنية-1)X(( بالريال)1سعر العرضX% 10)[( + بالريال)سعر العرض  قيمة العرض المعدلة

ملت طرحت وزارة الصحة منافسة  راء مستلزمات طبية وقدم المتنافسون على جميع البنود المطروحة وا ت

(مسحات طبية، كمامات طبية: )عروضهم على بلد المنشأ لكل منتج وحصة المنتجات الوطنية للبنود
المنافسة

قيمة المنتجات الوطنية باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية

إجمالي قيمة العرض باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية

المتنافس الثانيالمتنافس األول

منتج وطنيريال86,000منتج وطنيريال80,000مسحات طبية

منتج وطنيريال150,000منتج أجنبيريال140,000كمامات طبية

ريال236,000ريال220,000سعر العرض كامال

%100= 236,000/ 236,000%36= 220,000/ 80,000حصة المنتجات الوطنية

قيمة العرض المعدلة
( =220,000( + )10   %X220,000 )X(1–0.36  = )

ريال234,000

( =236,000( + )10 %X236,000 )X(1–1  = )

ريال236,000

الترسية

 بسعر العرض ( 1)المعّدل للمتنافس رقم بمقارنة سعر العرضقيمت لجنة فحص العروض المتنافسين

(2)المعّدل للمتنافس رقم 

 ية وتتم الترسبعد تعديل قيمة العرض صاحب العرض األقل سعراا ( 1)تم ترسية العقد على المتنافس رقم

ألف ريال220بناءا على السعر األصلي والذي يعادل 

سعر العرض

للتجزئةابلةقالمنافسةكانتحالوفيللتجزئة،قابلةغيرالمنافسةكانتحالفيالعرضقيمةإجماليالعرضبسعريقصد
البندسعراعتبارهفيتم



25 سة مثال على تطبيق التفضيل السعري لمناف-( ب)الملحق . 3
مجزأة في عقود التوريد

قيمة المنتجات الوطنية باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية

إجمالي قيمة العرض باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية

المنافسة

علىهمعروضوا تملتالمطروحةالبنودجميععلىالمتنافسونوقدمطبيةمستلزمات راءمنافسةالصحةوزارةطرحت
(طبيةكماماتطبية،مسحات):للبنودالوطنيةالمنتجاتوحصةمنتجلكلالمنشأبلد

المتنافس الثانيالمتنافس األول

منتج وطنيريال86,000منتج وطنيريال80,000مسحات طبية

منتج وطنيريال150,000منتج أجنبيريال140,000كمامات طبية

الترسية في بند المسحات الطبية

الترسية

تجات المقدمة األقل سعراا بين المتنافسين، نظراا ألن المنعلى العرض ( مسحات طبية)يتم ترسية البند األول 

ك يكون المتنافس وبذل، وبناء  عليه تتم الترسية على البند األقل سعرا  من كال المتنافسين هي منتجات وطنية

صاحب العرض الفائز للبند األول (1)رقم 

الترسية في بند الكمامات الطبية

%100%0حصة المنتجات الوطنية

قيمة العرض المعدلة
( =140,000( + )10  %X140,000 )X(1–0  =)

ريال154,000

( =150,000( + )10  %X150,000 )X(1–1  =)
ريال150,000

الترسية

( 1)رقم قيمت لجنة فحص العروض في وزارة الصحة المتنافسين من خالل مقارنة سعر العرض المعّدل للمتنافس

صاحب العرض األقل ( 2)وتم ترسية العقد على المتنافس رقم ، (2)بسعر العرض المعّدل للمتنافس رقم 

. سعراا 



26 مثال آللية تطبيق معادلة التقييم المالي-( ب)الملحق . 4

قيمة المنتجات الوطنية باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية

إجمالي قيمة العرض باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية

معادلة التقييم المالي

% +  X50نسبة المحتوى المحلي المستهدفة % + )X60( سعر العرض للمتنافس المراد تقييمه/سعر أقل عرض مههل فنيا)
X40%( نقاط للشركة المدرجة في سوق األسهم% X50 + %5خط األساس 

العرض الرابع العرض الثالث العرض الثاني العرض األول

مقدم العرض ركة مدرجة ركة ليست مدرجة ركة ليست مدرجة ركة مدرجة

120 100 113 106 (مليون)السعر 

80% 20% 40% 50%
نسبة المحتوى 

ة المحلي المستهدف

20% 20% 25% 30% خط األساس

72% 68% 66% (الفائز% )74 النتيجة النهائية

20% 0% 13% 6%
نسبة التفضيل 

السعري

مثال تطبيقي للمعادلة

106X60( + %50 %X50 + %30 %X50 + %5 = )%74%/ 100= مثال تطبيقي لعرض المتنافس األول 



نهاية العرض
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