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نلتزم أمامكم أن نكون من أفضل دول العالم في

األداء الحكومي الفّعال لخدمة المواطنين

الملكيصاحب السمو 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

وزير الدفاع

كفاءة سنلتزم برفع كفاءة اإلنفاق العام وتحقيق ال

..في استخدام الموارد والحد من الهدر

بط سنعمل على تعزيز كفاءة اإلنفاق بوضع ضوا.. 

حقق صارمة على آليات االعتماد، بما يزيد األثر المت

بين وسيكون ذلك بتعزيز التوافق. مقابل الصرف

األولويات االستراتيجية وتوزيع الميزانيات

2030من نص وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 

والتي أطلقها خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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المواد ذات العالقة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية─
المواد ذات العالقة من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية─
هـ 1443/3/1وتاريخ ( 778)لقرار معالي وزير المالية رقم المالمح الرئيسية ─

تصنيف بنود المشتريات─
آلية إدراج البند في التكاليف التقديرية─
رفع التكاليف التقديرية إلى هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية─
معايير مراجعة التكاليف─
إجراءات بند قطع الغيار أثتاء التعاقد─

جمع بيانات المرافق واألصول─
جمع البيانات التاريخية والفنية─
تحليل البيانات وتقدير االحتياج─

إجراءات استبدال قطع الغيار─
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هـ1443/3/1وتاريخ ( 778)لقرار معالي وزير المالية رقم المالمح الرئيسية 

https://www.mof.gov.sa/Knowledgecenter/newGovTendandProcLow/Pages/default.aspx


إجراءات إدراج البند
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تصنيف بنود المشتريات: أولا 

العدد واألدوات

صندوق العدد واألدوات•
تجهيزات الصحة والسالمة المهنية•
الزي الموحد•

المستهلكات
(الصيانة–النظافة )

مواد نظافة•
الورقيات والمناشف•
( تكرار عالي وسعر منخفض)فالتر •
اللمبات•
الفيوزات والريليهات•
أسالك وكيابل•
الوقود والزيوت والشحوم والكيماويات •

والسيليكون
/ طقم دورة مياه أو أجزاء منه / وصالت •

مواسير
سوائل التبريد•
مفصالت أبواب•
قلب أقفال•

قطع الغيار

كمبروسر•
موتور•
صمامات •
قواطع كهربائية•
بكرات المصعد•
كارتات الكترونيه•
بساتم•
طلمبات•
رولمان بلي•
منظم الجهد•
موحد التيارالرئيسى•
قطع غيار التشلرات•

المعدات الثقيلة

رافعات هيدروليك •
معدات النظافة الرأسمالية•
مكانس كهربائية•
معدات ثقيلة للموقع العام•

المعدات الخفيفة

رافعات•
معدات النظافة غير الرأسمالية•
مكانس كهربائية•
سقاالت وساللم•
ماكينة لحام•
مضخة رش دهان•
ضاغط هواء•
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آلية إدراج البند في التكاليف التقديرية: ثانياا 

مراجعة هيئة كفاءة اإلنفاق

بند محدد

حددة يتم إدراج تكاليف البند بكميات ومواصفات م
لكل قطعة غيار 

تفصيلية بنود

بند قطع الغيار في

*التكاليف التقديرية

على يتم إدراج بند محدد خاص بمشتريات قطع الغيار
ير أن يدرج في كراسة المواصفات والشروط كبند غ

خاضع للمنافسة
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د
دي

ج
جراء ال

إل
ا

ريةتكاليف تقدي الجهة

هيئة كفاءة اإلنفاق 
والمشروعات 

الحكومية

الجهات الرقابية

عتنفيذ المشروالطرح والترسيةمفصل/ بند محدد 

مراجعة الصرف

اعتماد الكراسةمراجعة الدراسة

رفع التكاليف التقديرية إلى هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية: ثالثاا 
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معايير مراجعة التكاليف : رابعاا 

التحدياتالجراءالمسؤول اإليجابيات

د
دي

ج
جراء ال

إل
ا

تقديرفيالمبالغة•
البندتكاليف

المشترياتتحميل•
هيتضمنبماترتبط
البند

الاستبدفيالتساهل•
يمكنغيارقطع

اصالحها

ريةتكاليف تقدي الجهة

هيئة كفاءة اإلنفاق 
والمشروعات 

الحكومية

الجهات الرقابية

عتنفيذ المشروالطرح والترسيةمفصل/ بند محدد 

مراجعة الصرف

فيالتضخمتجنب•
التكاليف

يةفنمنهجياتتفعيل•
التكاليفلتقدير

خارجتكاليفتجنب•
العملنطاق

لرفعمستمردافع•
الكفاءة

اعتماد الكراسةمراجعة الدراسة

اإلفتراضات
الممارسات 

المحلية 
والعالمية

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مقارنة

اعتماد الكراسة

الرقابة الميدانية
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إجراءات بند قطع الغيار أثتاء التعاقد: خامساا 

ترسية العقد
مرحلة التجهيز

mobilization
شراء الكميات األولية 

(شراء قطع الغيار بداية المشروع)

شراء قطع )الفني التقرير 

(الغيار أثناء المشروع
الشراء والدفع

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

:محتويات التقرير الفني

اسم الفني•

رقم الطلب•

تاريخ ووقت فحص المعدة•

وصف المشكلة •

األسعار التقديرية•

•BoM

عة التوصيات ومسببات طلب تغيير قط•
الغيار 

مرئيات الجهة الفنية •



وسائل تقدير التكاليف
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جمع بيانات المرافق واألصول : أولا 

ل جرد كافة المعدات واألجهزة التي تشمل على سبيل المثال: أولا 

:الحصر

•

•

•

•

•

•

•

ول إنشاء سجل األا

جرد األصول

تقييم حالة 
صول األا

:تقييم حالة األصول: ثانياا 

•

•

•RAV

:تحديث سجل األصول: ثالثاا 

•

I

II

تحديث سجل 
األصول

III
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جمع البيانات التاريخية والفنية : ثانياا 

األهمية الوصف المستند

البيانات التاريخية

توضح نمط وحجم األعطال والمشكالت في معدات وأجهزة المباني ضمن نطاق العمل كافة سجالت الصيانة والتقارير الفنية والتقارير الدورية وبيانات تحليل المخاطر  سجالت الصيانة

وادجرد المخزون الحالي بما يشمله من قطع غيار مرحلة من العقود السابقة لتجنب زيادة الكميات وتكدس الم بيانات المخزون المتوفر أو المتوقع بعد ترسية العقد  المخزون المتوفر

هالك أهمية بالغة في تقدير تكاليف المصروفات التاريخية حسب عمر المباني وحجم التشغيل ونمط اإلست
سنوات ماضية10أو 5وخصوصية المشروع وتحليل معدل الصرف خالل 

ود السابقةالفواتير المعتمدة والمنصرفة لمشتريات قطع الغيار خالل فترة العقد الحالي والعق المصروفات الفعلية 

هالك أهمية بالغة في تقدير تكاليف المصروفات التاريخية حسب عمر المباني وحجم التشغيل ونمط اإلست
وخصوصية المشروع

تحليل ثبات أو تفاوت حجم الصرف حسب المواسم أو الفعاليات أو المناسبات  اإلتجاهاتتحليل 

البيانات الفنية 

اتوضح أنشطة الصيانة المجدولة واحترازات األمن والسالمة، كما توضح العمر اإلفتراضي للمعدة ومكوناته وترفق مع المعدات واألجهزة عند الشراء( دليل التشغيل)كتيبات التشغيل  كتيبات التشغيل وتعليمات 
الموردين

ود أهمية تحليل عقود الضمان لوجود شروط وإلتزامات على الجهة قد تؤدي إلى إنهاء الضمان، كما أن بعض العق
تشمل قطع الغيار ويؤخذ ذلك عند تقدير التكاليف 

معدات إلتزام من المورد أو طرف ثالث باالستجابة إلى األعطال وضمان استمرارية وموثوقية ال
خالل فترة محددة

عقود الضمان

ل الطرحتقديرات المقاول للمواد ويمكن مقارنة البيانات بالتقديرات السابقة قب( خطة العمل)يشمل البرنامج  لصيانة العالجية البرنامج التفصيلي ألنشطة الصيانة الوقائية ومنهجية المقاول في اإلستجابة ل
أو الطارئة 

بالتنسيق مع )برامج الصيانة 
(المقاول

لمدني على الجهة التواصل مع الجهات ذات العالقة لمعرفة إلتزامات الصيانة التشريعية مثل متطلبات الدفاع ا
وغيره

هي نوع من أنواع الصيانة يمنع تجاهله أو تأجيله الصيانة التشريعية

هدف تتفاوت أهمية األصول والمعدات حسب أهميتها بالنسبة الستمرارية األعمال، ويجب رصد المستوى المس
وسرعة اإلستجابة وتكرار الخدمات حسب أهمية المبنى واألنظمة مع عدم المبالغة في معايير األداء 

معايير األداء والجودة المستهدفة مستوى الخدمة المستهدف

قادم والتهالك أو يتم دراسة التبنؤ باألعطال لتقدير تكاليف المستهلكات وقطع الغيار، ويتنوع نمط األعطال بين الت
نتيجة مرحلة التركيب والفحص واالختبار وبعض المعدات تكون أعطالها عشوائية الرتم

دراسة فنية للتبنؤ باألعطال التي تحدث لكل فئة من المعدات واألجهزة الرئيسية دراسة )معدل فشل المعدات 
Failure mode( الحتمالت

حسب أهميتها للمنظمة أو األعمال أو حسب وجود بديل للمعدة( المعدات)يتم التعامل مع األصول  قائمة ترتيب األصول حسب األهمية  األصل/ أهمية المعدة 
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تحليل البيانات وتقدير الحتياج: ثالثاا 

حساب الكميات البند
(عدد تكرار التنظيف)ومستوى الخدمة المستهدف وأعداد الموظفين والمستخدمين والزوار وأعداد دورات المياه وساعات التشغيليتم احتساب مواد النظافة حسب المساحات مواد النظافة 

العتبارات الحاالت الطارئة% 15–10+ يتم تقدير الكميات حسب برامج الصيانة المجدولة  ائيةالمستهلكات الكهرب

العتبارات الحاالت الطارئة% 15–10+ يتم تقدير الكميات حسب برامج الصيانة المجدولة  المستهلكات 
الميكانيكية

(  الخدمة/تشغيل مستمر أم في حالة انقطاع التيار)يتم تقدير الكميات حسب أعداد المعدات ونمط التشغيل والغاية من المعدة  الوقود

من إجمالي الكميات إلى المخزون ألعمال الصيانة % 2سنوات، وبالتالي يتم إضافة 7-5يتم إعادة طالء الجدران الداخلية كل  الدهان

صحة والسالمة المهنية حسب بيئة المشروعاليتم حساب طقم كامل من األدوات والعدد لكل عامل فني حسب مدة المشروع والعمر االفتراضي لألدوات والعدد، باإلضافة إلى تكاليف تجيهزات األدوات والعدد

لكافةالكميةحسابةالجهعلىتعينوي،جهازكلخصائصعلىاعتماًدامعينةزمنيةفترةفيتغييرهايجبوالتيللتشغيل،معينةكميةإلى(لتشغيلهشحوماوزيتإلىيحتاججهازأيأو)محركأومضخةكلتحتاج•
السابقالمنصرفأواالحتياجوفقالمعدات

الزيوت والشحوم

:يتم تقدير اإلحتياج من قطع الغيار وفق التالي
برامج الصيانة المجدولة بعد انتهاء العمر اإلفتراضي للقطعة حسب البيانات التاريخية •
مع ضرورة تحليل التكاليف اإلجمالية والجدوى من مصروفات العمرة –برامج التوضيب أو العمرة المعتمدة والمجدولة حسب توصيات المصنع أو الخبراء •
(  قد تكون نتيجة سوء استخدام أو ممارسة خاطئة أثناء الصيانة الوقائية أو خالل التركيب)مع تحليل أسباب العطل –نتيجة استجابة لعطل مفاجئ •

قطع الغيار

مراعاة امكانية تجديد قطع الغيار أثناء تقدير التكاليف  تجديد قطع الغيار 

أو قيمة العقد اإلجماليةلة مراعاة المعايير المحلية والدولية في تقدير التكاليف اإلجمالية لبنود المواد بحيث ال تتجاوز النسب المتبعة من تكلفة الصيانة الثقي التكلفة اإلجمالية 



إجراءات التخزين 
مرحلة تنفيذ المشروع
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تصنيف قطع الغيار –شراء الكميات األولية 

استيراتيجية الشراء
العمر 

اإلفتراضي

نقطة 
إعادة 
الطلب

الكمية 
األولية

مخزون؟ التصنيف
مهلة 
الطلب

األهمية 
الوظيفية

التكلفة 
اإلجمالية

الكمية
السعر

(للوحدة)

البند 
قطعة )

( الغيار
النظام

مباشر 7 20 100 نعم ABC 9 2 2 2 3

الوصف المعيار

النظام

(البند)قطعة الغيار 

*األهمية الوظيفية

مهلة الطلب

السعر

المجموع

التصنيف

مخزون؟

الكمية األولية

الكمية اإلجمالية 

نقطة إعادة الطلب

العمر الفتراضي

ءاستراتيجية الشرا

مخزون 
مكدس

نقص 
المخزون
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(ABC Analysis)تصنيف قطع الغيار  وفق –شراء الكميات األولية 

الفئة 
نسبة 

المخزون
األهمية

التحكم في المخزون

(الكميات والتوفر)
استراتيجية الشراء



ار إجراءات استبدال قطع الغي
مرحلة تنفيذ المشروع
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إجراءات استبدال قطع الغيار

طلب التغيير

فنيتقرير•
التغييرمبررات•
أسعارعروض•

موافقة الجهة

المتعاقدمبرراتالجهةتدرس•
حالفيمرئياتهاوتدرج

الرفضأوالموافقة
فيالمتعاقدتعويضيتمال•

إلىالداعيةاألسبابكانتحال
نتيحةالغيارقطعةاستبدال

تنفيذفيالمتعاقدإهمال
التعاقديةإلتزاماته

التعويضاالستبدال

عنالمتعاقدتعويضسيتم•
بموجبالغيارقطعقيمة

مصدرهامنالمقدمةالقيمة
فيالحقللمقاولوليسفقط،

لمثأخرىأتعاببأيةالمطالبة
أيةأوالتركيب،اإلدارة،النقل،

كافةأنحيثأخرى،تكاليف
ربسعمتضمنةالتكاليفهذه

العقد

بإجراءالقيامإلىالحاجةحالةوفي•
وليسخارجيةوكاالتقبلمنإصالحات

ورش:مثلبالموقعالمتعاقدبمرافق
يتحملأنالمتعاقدفعلىتخصصية

متضمنةاإلصالحاتهذهنفقاتكافة
والعددالتخصصيةالفنيةالخدمات

اإللزاميةوالموادوالمعداتاليدوية
تعويضسيتموعليه،العمل،إلنجاز

بموجبالغيارقطعقيمةعنالمتعاقد
الغياربقطعالخاصةالنصوص

البند المحدد على أي أعمال أو مشتريات غير شراء قطع الغيار أو المواد الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة • ات ولم شريطة أن تكون غير مدرجة في جداول الكميال يجوز الصرف من 
البيانات عن وال يتم إدراج المواد االستهالكية في جداول الكميات إال في حاالت خاصة فنية تمنع الجهات من تقدير االحتياج بسبب غياالعقد، يتم تحميلها على مجمل تكاليف  ب 

معدل االستهالك 



شكراً 


