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المقدمة



مقدمة

ع طبيعة األعمال تهدف هذه الوثيقة إلى وضع ضوابط تساعد الجهات الحكومية في إعداد معايير تقييم العروض الفنية والمالية بما يتناسب م
"أفضل قيمة مقابل المال"والمشتريات المراد طرح المنافسات بشأنها وذلك لتلبية احتياجاتها من المواد أو الخدمات بما يحقق 

نص على هذه على الجهات الحكومية االلتزام بهذه الضوابط عند وضع معايير التقييم وأن تكون قابلة للقياس الكمي بقدر اإلمكان وأن ي•
.ات بدون أي تغييرالمعايير وآلية تطبيقها في وثيقة المنافسة وأن تلتزم لجان فحص العروض بالمعايير الواردة في كراسة الشروط والمواصف

متنافسون، بينما يتم يجب عدم الخلط بين تقييم العروض وتأهيل المتنافسين لتنفيذ األعمال، حيث أن التقييم يتم للعروض التي يقدمها ال•
.  تأهيل المتنافسين كمنشآت لقياس إمكانية تنفيذ األعمال وتجنب احتمالية التعثر

شركات يجب على الجهات الحكومية االلتزام باآلليات الواردة في الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وال•
المدرجة في السوق المالية خالل عملية التقييم المالي في حال انطباقها على المنافسة

الهدف من الوثيقة

أحكام عامة



مقدمة

اختيار أوزان المعايير 
الموزونة

خالالالهذه الالالرحهة يقومالالال ه  الالال  ه
قمهفق الالإهداالالمةاهيرالالل ققهة   قالال

فالالالالحهيقومالالالال هداالالالالمةاه  الالالالل إه
ة ينلفسالالالالالالالالال زهن  الالالالالالالالال ه   ة ه
 يرالالالالالالالل ققهل قالالالالالالالقمهة رالالالالالالالق  ه
نهة ي   ن هة ي فالإهامقااللهيال

 جالالالرهلقلق االالاللهوسالالال ه  يقالالال 
قمهكرهيرقلرهفالحهايمقال هل قال

ة رق  

ة يل حه  مهلحم مه   ه م  ققم
  الالمة ه ة   قالالقمهة فنالالحه  الال مهةا

نأسالالالال يهامقالالالالله  سالالالال يهانقالالالالل
نحسالالالالالال ها قرالالالالالال هة ي الالالالالالق  زه

مالالال ه  كالالال  هة   قالالالقمهة يالالالل حه ا
كميالالالالالالالالالاللهةنةف الالالالالالالالالال هة  قيالالالالالالالالالال ه
زه ة يةلاقهة ي رم ال هنلعاياللذ

فنالالحهفالحهوالقنه كال  هة   قالقمهة 
ذةه  يقالالالالالالالالالالالالال ه امالالالالالالالالالالالالال هفالالالالالالالالالالالالالحه
ة ينلفسالالالللهة ير الالالميه ال قالالال 

ة يةلاق

 الالالال مهفالالالالحهة يقومالالالال هةعخقالالالالقيه
قنهةو سلبهارجللهة ي نلفس

قهة فنقال ه فً له   ققمهة يرالل ق
له ة يل قالالالال ه ةو سالالالاللناله فً الالالال
 يرلا الالالال هة مرجالالالال هة ي   نالالالال ه

 ه ةخ قلرهة رق هة فل مهنحسال
ة مرجلله

تحديد المعايير
تحديد أوزان التقييم الفني 

والمالي

احتساب الدرجات الموزونة 
للمتنافسين

ره الال مهفالالالحه الالالرحهة يقومالالال هةخ قالالالل
ة يرالالالالالالل ققهة ينلسالالالالالال  هنحسالالالالالال 

 قالقمها قر هة ي الق  ه قال مهة  
قهننالالالالليهامقاالالالاللزه لحالالالالماهة يرالالالالل ق

  الالالالالالحهة يرالالالالالالل ققه–ةعسلسالالالالالالق ه
ة  الالالالالحهلحالالالالالماهةج قالالالالالل ه  هف الالالالالره

ل ققه ة ير-ة ي  م ه مينلفس 
(ة فنقالالالالال ه ة يل قالالالالال )ة ي   نالالالالال ه

يالالالمهيرالالالل ققهلر نلإل الالاللف هد الالال ه
امالالالالالالالالال هة  كمفالالالالالالالالال هةإلجيل قالالالالالالالالال ه

 مي ق  

ليقهايمق هل ققمهة رق  هنأرنر هيقةورهر قسق ه  مهفقالهةخ قلرهة يرل ققه لحم مه   ةنال



اختيار معايير التقييم



اختيار معايير التقييم: المرحلة األولى

والمعايير التي تعتمد على التكلفة اإلجمالية للمشروع-3والمعايير الموزونة -2لمعايير األساسية ا-1:هلن سمهيرل ققهة   ققمهد  ه ه  ه قسل 

معايير التقييم

معايير موزونةمعايير أساسية

معايير ماليةمعايير فنية هي المعايير التي تتعلق 
ات باستجابة المورد لمتطلب

العرض الفني وفي حال عدم 
االلتزام بها يستبعد 

.المنافس

معايير تقيس قدرة 
المتنافسين من الناحية 

الفنية

معايير تقييم عروض 
المتنافسين من الناحية 

المالية

معايير تعتمد على التكلفة
اإلجمالية للمشروع

 حهيرل ققهلس ةم ه  قلسه
ة فرل ق هينهوقثهة  كمف هنقنه
 هة  مة رهة ي نلفس هة ية مف
  قةيزه ليمكزه ل غقرزه

 صقلن هين أيه  هل غقره صر
ينهةعص ذه ذ كهينهخهذه
جهلحمقرهلكمف ها ريهوقليهة ين 

  هة ي ق  



اختيار معايير التقييم: المرحلة األولى

ةا  مة هنل جم ذهة يحماهن  م مهة ةميلل•

ةا  مة هن نفقرهة يةقجللهة يحماي•

ل م مهخط هايره ينق ه  نفقرهة ي ق  •

(ام هس قرهة يثلذزهة ي لر  هةاس  لر  )فامهي م هة رق ه مةمي ه•

*هه هة ر مهال حهة  قي ةا  مة هن  م مهنس  هيس امف ه ميح  ىهة يحمحهدذةهكلن هة  كمف هة   م ق  ه مينلفس هلصرهد  هققي•
  هفحهولذهكلن هنس  هة يح  ىهة يحمحهة يس امف هلسل يه  هل جل  ههة حمهةعان هة يحماهفحه  ل إهة ينلفس 

ةا  مة هنل  ل ي هةإل مةيق هفحهينلفسللهة   ر مهينهخهذهلحم مهنممهة ين أه مين ج•

المعايير األساسية
هي المعايير التي تتعلق باستجابة المورد لمتطلبات العرض الفني وفي حال عدم االلتزام بها 

يستبعد المنافس

:ومنها على سبيل المثال

ة  قي ق هل   ه قئ هة يح  ىهة يحمحه ة ي  ق للهة حك يق هنلالفلقهي ه قئ هكفلييهةإلنفلقه ة ي ق اللهة حك يق هن حم مهنطلقهققي هة ر  اهة رل *ه



اختيار معايير التقييم: المرحلة األولى

معايير تقيس قدرة المتنافسين من الناحية الفنيةالمعايير الفنية

:ومنها على سبيل المثال

ل نقللهة  نليهة يس ةمي زهيناجقللهداةريهة ي ق  ههههههههه:هام هس قرهة يثلذ:هأساليب العمل•

ل نقللهكفلييهة طلق زهدالايهة  م  قهههههه:هام هس قرهة يثلذ:هخطط االستدامة•

ة      هة جغقةفحه ميس  االل:هام هس قرهة يثلذ:هنقاط القوة والضعف في سلسلة التوريد•

:الفرعيةالفنيةالمعايير

 اقن كرة   ققمم ا ة  مرية ي   اق ين ك ققمرلح قإنغق فقاق يرل ققد  ة فنق ة   ققميرل ققلفصقر  مقم
ينهةن ث   ريةةعسلسحة يرقلر    يسل ً لة فقاق ة يرل قق   ة يجي   ك  نحقث.ة يرل ققلط قإفح ة  فلفق 

في معايير التقييم الموزونة يجب على الجهة الطالبة أن تحدد الحد األدنى من الدرجات التي يجب أن يحققها العرض الفني 
 مه  يكنه مجاللهة طل   هكر كه   هومه ان ه هج قل هام هيس  ىهة يرل ققهة فقاق زهننليهامقهه ليكون مؤهال للتقييم المالي 

.ةس  رلاهة رق  هة  حهلف رهفحهلح قإه رحهة مرج هة منقل



اختيار معايير التقييم: المرحلة األولى

السعر. 1
   هة سرقهة يحماه ينهة رق هة يل حهة ي م 

معايير تقييم عروض المتنافسين من الناحية المالية، وتشمل على المعايير المالية

آليات المحتوى المحلي2.
ىهة يحمحآ قللهلف قرهة ين جهة  انحزهآ قلله   هة يح  :هام هس قرهة يثلذ



اختيار معايير التقييم: المرحلة األولى

معايير تعتمد على التكلفة 
اإلجمالية للمشروع

يزه حهيرل ققهلس ةم ه  قلسهة فرل ق هينهوقثهة  كمف هنقنهة  مة رهة ي نلفس هة ية مف ه  قة
 ليمكزه ل غقرزه صقلن هين أيه  هل غقره صرهينهةعص ذه ذ كهينهخهذهلحمقرهلكمف ها ريهوقليه

:ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصرة ين جه  هة ي ق  ه

فحة يحماي(  لسنة ي ط ا ة يسلف ة يقك للزول  فحة يثلذزس قرام )ة   غقرف قي سلسام يحس ن - ة صقلن ة   غقرلكل قي•
 خقىلكل قي  ة  ق اينيحمانيرمذة ينلفس ز  ل إ

 م  غقرة ه ي (ةعخقىةاس اهكق ة ي ةا  )ة  ق ا•

ة ير مية يرمةلة يثلذزس قرام ة ة قةيزة ي ظفقنذ كفحنيل م  غقرزة ريل  لكل قي•

ة  أيقنلكمف •

ينة ي مريرلرةعس  ة صم زذةلة مينق ة ف قيفح سن ةلة رق ي م  كفمالة  حة غقلرقط  سرلرنلس ةمة )ة غقلر قط ة صقلن لكمف •
(ة ي ي ن ةعسرلر رحة رق ي م   م  مدذةة طل   ة جا 

(ة صقلن   ةإلصهوللنس  ة يثلذزس قرام ة ةمي زفحة جال  ك  اانميل ي)"ة   قيف قي"نالة يقل ط ة  كل قي•

ة   غقمحة ريقم ملي  ام  محفلظيطم ن لك  قمة  حة يح يم ة ق قسق  ة  جم مةلةإلصهوللد   رة  قق- ة  ققق ة  جم ملكل قي•
ة ق قسق ة يلا   ألص ذ

ة يحماية   غقرف قينال  فحة  ةمص لكل قي(ة ي   ق ة  قي /ة  ق دالاي)ةاس اهكققي •



اختيار معايير التقييم: المرحلة األولى

المستوى الثالث يالمستوى الثان المستوى األول

تفاصيل التصميم

رحالتصميم المقت

نيالتقييم الف

تصميم التصريف

اءتكامل فريق اإلدارة مع البن إدارة التصميم

خطة إدارة الجود الشاملة

مراجعة جودة التصميمإدارة الجودة

اختبار المواد

التكلفة الكلية *السعر يالتقييم المال

مثال توضيحيةيتم إعداد قائمة المعايير عبر اتباع الخطوات التالي

حديد المشاركة في عملية تيمثل جميع األقسام تعيين فريق عمل متخصص، 
.معايير التقييم

ات، إعداد قائمة تتضمن كافة المعايير الالزمة، وستكون مقسمة إلى مستوي
.مستوى أول وثاني وثالث

ومعايير يةقائمة المعايير األساساتفاق فريق إعداد معايير التقييم على محتوى 
.م العروضالتقييم بصيغتها النهائية والتي سيتم تضمينها في فحص وتقيي

  يرهة   ققمهة يل حهآ قللهة يح  ىهة يحمحهفحهولذهةنط لقالهنحس هة ينلفس *ه



يةوزن المعايير الفنية والمال



وزن المعايير الفنية والمالية: المرحلة الثانية

المقيم
3

المقيم
2

المقيم
1

المستوى 
الثالث

المستوى 
الثاني

المستوى األول

3% 9% 7%
تفاصيل 
التصميم التصميم 

المقترح

الفني

14% 7% 14%
تصميم 

التصريف

20% 14% 15%
تكامل فريق
اإلدارة مع 

البناء
مإدارة التصمي

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

امقالة ي فإة ي   ن ة رق  ل ققم يرل قق   ة ن   ة ينلفس ز  ل إدامةايقوم فحة   ققميرل ققدامةافق إ    ة يقوم  رحخهذ
%100=المعاييرأوزانمجموعويكونة رق  زل ققمايمق فحيرقلركر  يق وس لقلق ال جرين

ةيتم تحديد أوزان المعايير عبر اتباع الخطوات التالي

ر في  سيقوم كل فرد من أعضاء الفريق بإعطاء وزن نسبي لكل معيار من المعايي
".المستوى الثالث"

على يجب على فريق التقييم المواءمة فيما بينهم على وزن أي معيار يتحصل
.نسب متباينة بشكل كبير من أعضاء الفريق

للمعايير يجب مجموع النسب التي سيحتسبها كل فرد من القائمين بعملية التقييم
%.100أن تصل إلى نسبة 

مثال توضيحي



للنجاحاحتساب وترتيب المعايير وتحديد الحد األدنى

وزن المعايير الفنية والمالية: المرحلة الثانية

الوزن النهائي معيار المستوى الثالث الرتبة

50% التكلفة الكلية 1

16% تكامل فريق اإلدارة مع البناء 2

12% تصميم التصريف 3

7% خطة إدارة الجود الشاملة 4

6% تفاصيل التصميم 5

6% اختبار المواد 6

3% مراجعة جودة التصميم 7

امقالة ي فإة ي   ن ة رق  ل ققم يرل قق   ة ن   ة ينلفس ز  ل إدامةايقوم فحة   ققميرل ققدامةافق إ    ة يقوم  رحخهذ
%100=المعاييرأوزانمجموعويكونة رق  زل ققمايمق فحيرقلركر  يق وس لقلق ال جرين

.يرلكل معيار من المعاي"( الوزن النهائي)"المتوسط المباشر سيتم احتساب 

.«نهائيالوزن ال»بواسطة ترتيب المعايير من األعلى نسبة وحتى األقل سيتم 

وزان األسقف العليا والدنيا أليجب على فريق التقييم األخذ بعين االعتبار 
حسب نوع كل عقد، كما سيتم التوضيح في القسم التاليالمعايير

مثال توضيحي

الفني بشكل تحديد الحد األدنى للنجاح الجتياز التقييميجب على فريق التقييم 
هالمؤليكون عام أو الحد األدنى للمعايير الفرعية في حال قررت الجهة ذلك،

.للتقييم المالي

%50    هة   ققمهة يل حهناله%ه50لمهلحم مه   هة   ققمهة فنحهفحه رةهة يثلذهناله



العقود االستشارية–أمثلة إرشادية ألوزان معايير التقييم 

الوزن المقترحشرح المعيارالمعيار األساسيرقم

خبرات محددة1
صرها نقاط أقل يتم منحها لهذا المعيار حيث أن الخبرات تم ح)خبرات الشركة في تنفيذ األعمال المطلوبة 

(مسبقا خالل عملية التأهيل المسبق
نقاط10إلى 0من 

نقطة50إلى 20من الطرق المستخدمة في تنفيذ المشروعالمنهجية وإدارة الجودة2

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

نقاط10إلى 0من آليات نقل المعرفة خالل مراحل المشروعنقل المعرفة4

نقاط10إلى 0من نسبة القوى العاملة السعودية في المشروعالمحتوى المحلي5

العقود االستشارية

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



العقود اإلنشائية–أمثلة إرشادية ألوزان معايير التقييم 

الوزن المقترحشرح المعيارالمعيار األساسيرقم

نقطة30حتى 10من تصميم الجسور والطرق العامة وتصريف الطرقالتصميم المقترح1

نقاط10حتى 5من إدارة التصميم، التوظيف، 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 شؤون 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

العقود اإلنشائية

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



عقود التوريد–أمثلة إرشادية ألوزان معايير التقييم 

الوزن المقترحشرح المعيارالمعيار األساسيرقم

1
المواصفات الفنية 

والتقنية
نقطة50حتى 25من مطابقة المواد للمواصفات التي وضعتها الجهة

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

نقطة30حتى 10من شبكة الخدمات التي يقدمها المورد وتغطيتها الجغرافيةخدمات ما بعد البيع3

4
التوافق مع المعدات 

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

عقود التوريد

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



ييم األسقف العليا والدنيا للتق
الفني والمالي



تحديد األسقف العليا والدنيا ألوزان التقييمات: المرحلة الثالثة

 ة فنحهيقنهة يل حهل  حه رحهةعس يهة حم اهة رمقله ة منقله أل  ة هة  حه يكنهلحم م له م  ققيقنهة فنحه ة يل حزهنحقثه ك  هيجي  ه   ة هة   قق
ل يرقلرهة فنحزه لجمرهةإلشلريهد  ه نههكميلهةنةف  هة  قي ه ة يةلاقهة  حهلنط يهامقالهة ينلفس زه ص حهة يرقلرهة يل حه ام هي لرن هن%.ه100 سل يه

امقله انقله ج ه(هوم ا)زه قمهلمهلحم مه س يه. نطق   هييل م هفإ هة يرقلرهة فنحهسقك  هذةه   ه ام ه مينلفسللهال ق هة يةلاقه ة  قي ه ة  ر قم
:ههةا  مة هناله أل  ة هة  حه يكنهداطلؤ له كرهل ققمهام هة نح هة  ل ح

التقييم الماليالتقييم الفني

الفئة
الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

ل
غي

ش
لت

وا
ة 

ان
صي

ال
د 

و
ق

ع

ها المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمت
العقود عالية القيمة

20%50%50%80%

ة التي مشاريع التشغيل والصيانة االعتيادي
تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة

20%40%60%80%

ة التي مشاريع التشغيل والصيانة المتخصص
تساوي أو تتجاوز قيمتها العقود عالية

القيمة
50%70%30%50%

د
ري

و
لت

 ا
د

و
ق

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

%100-عقود التوريد االعتيادية والبسيطة 

التقييم الماليالتقييم الفني

الفئة
الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

الحد 
األدنى

الحد 
األعلى

ة
ري

شا
ست

ال
 ا

د
و

ق
ع

ال

ها المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمت
العقود عالية القيمة

60%80%20%40%

المشاريع التي تقل قيمتها عن العقود
عالية القيمة

60%70%30%40%

ة
ئي

شا
إلن

 ا
د

و
ق

ع
ال

ها المشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمت
العقود عالية القيمة

10%30%70%90%

المشاريع التي تقل قيمتها عن العقود
عالية القيمة

5%20%80%95%



(1/2)مشاريع التشغيل والصيانة –تحديد األسقف العليا والدنيا ألوزان التقييمات : المرحلة الثالثة

ةالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها العقود عالية القيم

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

20%50%

50%80%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه50د  ه%ه20 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.80د  ه%ه50ة يرقلرهة يل حهنقنه

ة يحمحهس ك  هيرلا  هةو سلبهة يرقلرهة يل حها  له   ةنطها ح هلف قرهة يح  ى•
حه ة ين آلهة صغققيه ة ي  سط هة يحمق ه ة  قكللهة يمرج هفحهة س قهة يل ق هف

ي  ح هةعايلذه ة ي  ق للهوس هيرلا  هة   ققمهة يل حه مينلفسللهال ق هة  قي هة 
27فحهة  ق ح هرقمه

لقيمةالمشاريع االعتيادية التي تقل قيمتها عن العقود عالية ا

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

20%40%

60%80%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه40د  ه%ه20 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.80د  ه%ه60ة يرقلرهة يل حهنقنه

:ل يره رحهة ي لر  هة ر  اهة ةلص هنلعايلذهة  ل ق •

آلهة صغققيه مي لر  هة  حهل رهققي الهانهة ر  اهال ق هة  قي ه ج هةا  مة هنينحهة ين ▪
%هه10 ه ة ي  سط هلف قههسرق لزه ذ كهنلف قة ه سرلرهة ين آلهةعخقىه ام هننس 

.ييله  هيرك رهفحه  ل إهة رق 

 ايلذهة نظلف ه ة غسقر1.

داةريهة ين آل2.

ةإلالش 3.

صقلن هة يسطحللهة ة قةي4.

س لك ةعايلذهة يقكلنقكق ه ة كاقنل ق ه ة 5.

خميللهداةريهقط هة غقلر6.

صقلن هة سه مهة كاقنل ق ه ة يصلام7.

صقلن هة طقق8.



(2/2)مشاريع التشغيل والصيانة –تحديد األسقف العليا والدنيا ألوزان التقييمات : المرحلة الثالثة

القيمةالمشاريع المتخصصة التي تساوي أو تتجاوز قيمتها العقود عالية

التقييم المالي 

30%50%
فشل/اجتياز

التقييم الفني 

50%70%

صقلن ه ل غقرهةعنظي هة   نق ه ةعينق 1.

صقلن ه نظي هة طلق 2.

 ايلذهة صح ه ة  قئ ه ة سهي 3.

داةريهة ر  اه ةعايلذهةإلشقةفق 4.

ةعايلذهة يريلر  5.

  طهة ج اي6.

 نظي هيكلفح هة حقة إ7.

يرل ج هة يقلح8.

يرل ج هة نفل لل9.
 نظي هة  مفئ ه ة  كققي10.

ة فنحه ة يل حه قك  هيؤ هه م  ققم(هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه▪
%.50د  ه%ه30    هة يرقلرهة يل حهنقنه%ه70د  ه%ه50ة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

:ل يره رحهة ي لر  هة ر  اهة ةلص هنلعايلذهة  ل ق ▪

آلهة صغققيهس ك  هيرلا  هةو سلبهة يرقلرهة يل حها  له   ةنطها ح هلف قرهة يح  ىهة يحمحه ة ين ▪
 ه ة ي  سط هة يحمق ه ة  قكللهة يمرج هفحهة س قهة يل ق هفحهةعايلذه ة ي  ق للهوس هيرلا 

27ة   ققمهة يل حه مينلفسللهال ق هة  قي هة ي  ح هفحهة  ق ح هرقمه



عقود التوريد–تحديد األسقف العليا والدنيا ألوزان التقييمات : المرحلة الثالثة

دعقود التوريد عالية التعقي

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

20%40%

60%80%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه40د  ه%ه20 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.80د  ه%ه60ة يرقلرهة يل حهنقنه

 مهل ققمهسق(هكل يرمةلهة ط ق زهيرمةلهلحمق هة يقلح)فحها  اهة   ر مهال ق هة  ر قمه•
  ق طهيمىهيطلن  هة ين جلله مي ةصفلله  يرل ققهةعاةيهة فنق هة يحمايهفحهكقةس هة

 ةخ قلره(ه خة  مريهةإلن لجق زهةس اهكهة طلق زهلكمف هة صقلن ه قط هة غقلرهد) ة ي ةصفلله
 ها ريهوقليهينهخهذهلحمقرهلكمف)ة ي راهة ريهةج ل هة  أ قره صلو هن لطهة   ققمهة يل ق ه

. ة فنق هة يج ير هةعام (هة ين ج

ين جلله ج هةا  مة هنينحهة ين جللهة  انق هلف قههسرق له ذ كهنلف قة ه سرلرهة •
.ييله  هيرك رهفحه  ل إهة رق %ه10ةعجن ق ه ام هننس  ه

.اهلينحهة ين جللهة  انق ه ينهة  ل ي هةإل مةيق ه يهلف قرهسرقي•

اهل ر مه س  رمهفحهينلفسللهة   ر مه  هة ينلفسللهة ية مط هة ي  يم هام هنن •
س هقلنم هة رق هة ريه مه م م هفقههة ي نلفسهنل  ل ي هةإل مةيق ه فحهولذهكلن هة ينلف

 مةيق  م جم  هفقس  رمهة ي نلفسهينهة  ن اهة  حه مه م م هفقالهنل  ل ي هةإل

يطة عقود التوريد االعتيادية والبس

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

100%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
%.100 م  ققمه ة ريهسقك  هفقهه   هة يرقلرهة يل حه

 أكمهينهسق مهة (هكل يس مميللهة يك  ق )فحها  اهة   ر مهةاا قلا  ه ة  سقط ه•
 ةخ قلرهيطلن  هة ين جلله مي ةصفللهة فنق هة يحمايهفحهكقةس هة  ق طه ة ي ةصفلل

.ة ي راهة يطلنإه ةعقرهسرقة

ين جلله ج هةا  مة هنينحهة ين جللهة  انق هلف قههسرق له ذ كهنلف قة ه سرلرهة •
.ييله  هيرك رهفحه  ل إهة رق %ه10ةعجن ق ه ام هننس  ه

.اهلينحهة ين جللهة  انق ه ينهة  ل ي هةإل مةيق ه يهلف قرهسرقي•

ل ر مهة رق ه س  رمهفحهينلفسللهة   ر مه  هة ينلفسللهة ية مط هة ي  يم هام هنن ا•
لنم ه م جم  هة ريه مه م م هفقههة ي نلفسهنل  ل ي هةإل مةيق ه فحهولذهكلن هة ينلفس هق

فقس  رمهة ي نلفسهينهة  ن اهة  حه مه م م هفقالهنل  ل ي هةإل مةيق 

0%



عقود االستشارات–تحديد األسقف العليا والدنيا ألوزان التقييمات : المرحلة الثالثة

ةالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها العقود عالية القيم

التقييم المالي 

20%40%

التقييم الفني 

فشل/اجتياز

60%70%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه80د  ه%ه60 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.40د  ه%ه20ة يرقلرهة يل حهنقنه

ة يحمحهس ك  هيرلا  هةو سلبهة يرقلرهة يل حها  له   ةنطها ح هلف قرهة يح  ى•
حه ة ين آلهة صغققيه ة ي  سط هة يحمق ه ة  قكللهة يمرج هفحهة س قهة يل ق هف

ي  ح هةعايلذه ة ي  ق للهوس هيرلا  هة   ققمهة يل حه مينلفسللهال ق هة  قي هة 
27فحهة  ق ح هرقمه

لقيمةالمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية ا

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

40%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه70د  ه%ه60 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.40د  ه%ه30ة يرقلرهة يل حهنقنه

آلهة صغققيه مي لر  هة  حهل رهققي الهانهة ر  اهال ق هة  قي ه ج هةا  مة هنينحهة ين •
%هه10 ه ة ي  سط هلف قههسرق لزه ذ كهنلف قة ه سرلرهة ين آلهةعخقىه ام هننس 

.ييله  هيرك رهفحه  ل إهة رق 

30%

60%80%



عقود اإلنشاءات–تحديد األسقف العليا والدنيا ألوزان التقييمات : المرحلة الثالثة

ةالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز قيمتها العقود عالية القيم

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

10%30%

70%90%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه30د  ه%ه10 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.90د  ه%ه70ة يرقلرهة يل حهنقنه

ة يحمحهس ك  هيرلا  هةو سلبهة يرقلرهة يل حها  له   ةنطها ح هلف قرهة يح  ى•
حه ة ين آلهة صغققيه ة ي  سط هة يحمق ه ة  قكللهة يمرج هفحهة س قهة يل ق هف

ي  ح هةعايلذه ة ي  ق للهوس هيرلا  هة   ققمهة يل حه مينلفسللهال ق هة  قي هة 
27فحهة  ق ح هرقمه

لقيمةالمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية ا

التقييم الفني 

التقييم المالي 

فشل/اجتياز

95%

يؤ هه قك  (هف ر/ةج قل ) ج هام هي م هة رق هةج قل هيرل ققهة   ققمهةعسلسق ه•
    ه%ه20د  ه%ه5 م  ققمهة فنحه ة يل حهة ي    هوقثه ك  ه   هة يرقلرهة فنحهنقنه

%.95د  ه%ه80ة يرقلرهة يل حهنقنه

آلهة صغققيه مي لر  هة  حهل رهققي الهانهة ر  اهال ق هة  قي ه ج هةا  مة هنينحهة ين •
%هه10 ه ة ي  سط هلف قههسرق لزه ذ كهنلف قة ه سرلرهة ين آلهةعخقىه ام هننس 

.ييله  هيرك رهفحه  ل إهة رق 

5%20%

80%



احتساب الدرجة الموزونة 
للمتنافسين



اعتبارات عامة–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

معادلة الدرجة الموزونة

(   هة   ققمهة يل ح Xارج هة   ققمهة يل ح(ه+ه)   هة   ققمهة فنحXارج هة   ققمهة فنحه)

المقدمةالعروضمنفنيلعرضنقاطمتوسطأعلى÷الفنيللعرضالنقاطمتوسط=الفنيالتقييمدرجة•

تقييمهيتمالذيالماليالعرضقيمة÷ماليعرضأقلقيمة=الماليالتقييمدرجة•

فيمضروبةالموزونةليالمحالمحتوىمعادلةباستخدام:الماليالتقييم)والماليالفنيللتقييمالموزونةالمعاييرباستخدامالجهةتقوم(التوريدعقودعداما)القيمةعاليةالمنافساتفي
معالفنيالتقييمراءإجأواألعلى،المجتمعةوالفنيةالماليةالتقييمنقاطعلىالحائزالعرضواختيار(والمتوسطةالصغيرةوالمنشآتالوطنيالمنتجبتفضيلاإلخاللدونالمالي،المعياروزن

.ماليتقييمدرجةأعلىعلىالحائزالعرضواختيارالماليللتقييمالموزونةالمحليالمحتوىمعادلةوتطبيقمحددةاجتيازدرجةتحديد

معادلة التقييم المالي للمنافسات عالية القيمة

%(X40ل ققمهاق هة يح  ىهة يحمحه%(ه+ه)X60ل ققمهة رق هة سرقيه)

العرضوثائقفيمذكورهومما(%10)بنسبةأعلىاألجنبيالمنتجسعربافتراضسعريتفضيلالتوريدعقودفي-اإللزاميةالقائمةضمنالمدرجغير–الوطنيالمنتجيمنح

قيمة العرض المعدلة لعقود التوريد

(وص هة ين جللهة  انق -1)ه×ه(هنل ق لذ)سرقهة رق ه×ه%ه10(ه+هنل ق لذ)سرقهة رق ه

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

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



التقييم الفني–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

احتساب درجة كل معيار فني من كل مقّيم1.

احتساب متوسط درجات المقّيمين لكل معيار2.

(نقطة100)جمع متوسط درجات المعايير الفنية الحتساب درجة التقييم الفني من 3.

(إن وجد)استبعاد من لم يجتز التقييم الفني 4.

(تحتسب نسبًيا لصاحب أعلى درجة فنية)احتساب درجة التقييم الفني النسبية 5.

درجة التقييم الفني النسبية درجة التقييم الفني المتوسط 3مقّيم  2مقّيم  1مقّيم  ةالمعايير الفني (الشركة)اسم المتنافس 

(
87

90
%97(ه=ه ن ط 87=38+28+22

ن ط 38 ن ط 35 ن ط 38 ن ط 40 (45)1يرقلرهفنحه

ن ط 128ي م هة رق ه ن ط 25 ن ط 30 ن ط 28 (30)2يرقلرهفنحه

ن ط 22 ن ط 20 ن ط 20 ن ط 25 (25)3يرقلرهفنحه

(
75

90
%84(ه=ه ن ط 75=38+24+13

ن ط 38 ن ط 40 ن ط 38 ن ط 35 (45)1يرقلرهفنحه

ن ط 224ي م هة رق ه ن ط 27 ن ط 20 ن ط 25 (30)2يرقلرهفنحه

ن ط 13 ن ط 10 ن ط 15 ن ط 15 (25)3يرقلرهفنحه

(
90

90
%100(ه=ه ن ط 90=45+27+18

ن ط 45 ن ط 45 ن ط 44 ن ط 45 (45)1يرقلرهفنحه

ن ط 327ي م هة رق ه ن ط 25 ن ط 25 ن ط 30 (30)2يرقلرهفنحه

ن ط 18 ن ط 20 ن ط 15 ن ط 20 (25)3يرقلرهفنحه

احتساب درجة كل معيار فني من كل مقّيم1.
احتساب متوسط -2

ل درجات المقّيمين لك
معيار

جمععععع متوسععععط درجععععات المعععععايير -3
الفني الفنية الحتساب درجة التقييم

(نقطة100)من 

احتسععععععاب درجععععععة التقيععععععيم -5
نسعبًيا تحتسعب)الفني النسبية 

(لصاحب أعلى درجة فنية

 مةط ةلل فً ه ذ كيس ً لزة يرمية فنق  ميرل ققة رق  فحص جن ل ققمام ننلي(ن ط 100ين)ة فنحة   ققمارج نلو سلبة  مي  م
:ة  ل ق 

مثال توضيحي



التقييم المالي–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

تحديد أسعار العروض المقدمة1.

(عند انطباقها)تطبيق آليات المحتوى المحلي 2.

(بحسب طبيعة المشروع)احتساب التكلفة اإلجمالية 3.

(، تحتسب نسبًيا لصاحب أقل تكلفة كلية%100من )احتساب درجة التقييم المالي النسبية 4.

تحديد أسعار العروض المقدمة1.

ة رق  ف حيقوم فح ذ كة ي نلفسقنينة ي مي ة رق   سرلرن حم مة  مي  م

مثال توضيحي

ال يشمل)سعر العرض 
مليون310.5مقدم العرض ماليين210مقدم العرض ماليين19مقدم العرض (التكلفة اإلجمالية



التقييم المالي–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

تحديد أسعار العروض المقدمة1.

(عند انطباقها)تطبيق آليات المحتوى المحلي 2.

(بحسب طبيعة المشروع)احتساب التكلفة اإلجمالية 3.

(، تحتسب نسبًيا لصاحب أقل تكلفة كلية%100من )احتساب درجة التقييم المالي النسبية 4.

(محليالالمحتوىوزنآلياتالوطني،المنتجتفضيلآليات:المثالسبيلعلى)ةنط لقالانمة يحمحة يح  ىآ قلللط قإ  م م

مثال توضيحي
(وطنيفي هذا المثال تم تطبيق آلية التفضيل السعري للمنتج ال)تطبيق آليات المحتوى المحلي -2

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



التقييم المالي–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

تحديد أسعار العروض المقدمة1.

(عند انطباقها)تطبيق آليات المحتوى المحلي 2.

(بحسب طبيعة المشروع)احتساب التكلفة اإلجمالية 3.

(، تحتسب نسبًيا لصاحب أقل تكلفة كلية%100من )احتساب درجة التقييم المالي النسبية 4.

ة ي ق  زوقلي قيفخهذة  كمف  رح لن جة ي م زة رق سرقام ة ي لف ة  كمف   ح مي ق  زةإلجيل ق ة  كمف ةو سلبذ كنرم  م
(ة يثلذس قرام  ة صقلن ة   غقرلكل قييثر

مثال توضيحي
(سنوات في هذ المثال10تكلفة دورة حياة المنتج على مدى )احتساب التكلفة اإلجمالية -3

3العرض 2العرض 1العرض التكاليف

9,630,00010,600,00011,497,500قيمة العرض المعدلة

سنوات X10ألف 150سنواتX 10ألف 90سنواتX 10ألف 150تكلفة التشغيل 

سنواتX10ألف 100سنواتX 10ألف 80سنوات X 10ألف 200تكلفة الصيانة 

سنواتX10ألف 100سنواتX10ألف 30سنواتX  10ألف 50تكلفة استهالك الطاقة 

13,630,00012,600,00014,997,500التكلفة اإلجمالية



التقييم المالي–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

تحديد أسعار العروض المقدمة1.

(عند انطباقها)تطبيق آليات المحتوى المحلي 2.

(بحسب طبيعة المشروع)احتساب التكلفة اإلجمالية 3.

(، تحتسب نسبًيا لصاحب أقل تكلفة كلية%100من )احتساب درجة التقييم المالي النسبية 4.

ةط ةل م فً ل ذ كيس ً لزة يرمية فنق  ميرل ققة رق  فحص جن ل ققمام ننلي(%100ين)ة فنحة   ققمارج نلو سلبة  مي  م
:ة  ل ق 

مثال توضيحي

احتساب درجة التقييم المالي النسبية -4

درجة التقييم المالي النسبية التكلفة اإلجمالية (الشركة)اسم المتنافس 

(
12,600,000

13,630,000 = )92% 13,630,000 1مقدم العرض 

(
12,600,000

12,600,000 =)100% 12,600,000 2مقدم العرض 

(
12,600,000

14,997,500 = )84% 14,997,500 3مقدم العرض 



التقييم المالي–احتساب الدرجة الموزونة : المرحلة الرابعة

يس ً للحم م للمة  حة   ققيللع  ة  فً ل ة يل حة فنحة   ققمارجللجي ا قة نال ق ة ي   ن ة مرج ةو سلبةعخققيزة ةط يفح  م
( ة منقلة رمقل ألس ي فً ل)

الدرجة الموزونة النهائية
درجة التقييم المالي 

الموزونة
درجة التقييم المالي

درجة التقييم الفني 
الموزونة

درجة التقييم 
الفني

(الشركة)اسم المتنافس 

39 + %55.2 = %94.2% 92 % ×0.6 =55.2% 92% 97 % ×0.4 =39% 97% 1مقدم العرض 

33 + %60 = %93% 100 % ×0.6 =60% 100% 84 % ×0.4 =33% 84% 2مقدم العرض 

40+%50.4 = %90.4% 84 % ×0.6 =50.4% 84% 100 % ×0.4 =40% 100% 3مقدم العرض 

مثال توضيحي

%(60)وزن التقييم المالي %(40)وزن التقييم الفني 

%70= الحد األدنى الجتياز التقييم الفني 

صاحب 
العرض 

الفائز

معادلة الدرجة الموزونة

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



يةأمثلة تطبيق



(1/2)عقد توريد اعتيادي بسيط (: 1)مثال تطبيقي 

المنافسة
 هاقو ه  ةريهة صح هينلفس هشقةيهيس مميللها ق ه قم هة ي نلفس  هام هجيق هة  ن اهة يطق و ه ةش يم

(يسحللها ق زه جاميهققلسه غط:ه)اق  امهام هنممهة ين أه كرهين جه وص هة ين جللهة  انق ه م ن ا

اعتبارات المنافسة

(هههف ر/ةج قل )يينهلجل   ةهة يرل ققهةعسلسق ه*صاحب أقل سعرا قر هة ينلفس ه حها مهل ر مهةا قلايهنسقطزه نر كهلك  هة  قسق هام ه

نرمهلط قإهآ قللهة يح  ىهة يحمحه*ه

"تفضيل المنتج الوطني"آ قللهة يح  ىهة يحمحهة يط   ه حه
](حصة المنتجات الوطنية-1)X(( بالريال)1سعر العرضX% 10)[( + بالريال)سعر العرض = حيث تكون قيمة العرض المعدلة 

= حصة المنتجات الوطنية 
قيمة المنتجات الوطنية باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية 

إجمالي قيمة العرض باستثناء قيمة المنتجات الواردة ضمن القائمة اإللزامية



(2/2)عقد توريد اعتيادي بسيط (: 1)مثال تطبيقي 

المتنافس الثانيالمتنافس األول

منتج وطنيريال86,000منتج وطنيريال80,000مسحات طبية

منتج وطنيريال150,000منتج أجنبيريال140,000أجهزة قياس ضغط

ريال236,000ريال220,000سعر العرض كامال

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

ريالX(1–1 = )236,000( X236,000% 10( + )236,000= )ريالX(1–0.36 = )234,000( X220,000%   10( + )220,000= )قيمة العرض المعدلة

الترسية
(2)بسعر العرض المعّدل للمتنافس رقم ( 1)المعّدل للمتنافس رقم بمقارنة سعر العرضقّيمت لجنة فحص العروض المتنافسين •
عادل وتتم الترسية بناًء على السعر األصلي والذي يبعد تعديل قيمة العرض صاحب العرض األقل سعراً ( 1)تم ترسية العقد على المتنافس رقم •

ألف ريال220



(1/5)عقد استشاري عالي القيمة (: 2)مثال تطبيقي 

الوزنالمعياررقم

نقطة40اآلليات المستخدمة في تنفيذ المشروع1

نقطة30مؤهالت وخبرات فريق العمل2

نقطة20آليات نقل المعرفة خالل مراحل المشروع3

نقاط10خبرات الشركة السابقة في مجاالت مشابهة4

المنافسة
نق ه ة يل ق هاقو هدومىهة جاللهينلفس ها مهةس  لريهلم مهققي ههانهة ر  اهال ق هة  قي ه لمهلحم مهة يرل ققهة ف

    ةنالهام هة نح هة  ل ح

%(30)التقييم المالي %(70)التقييم الفني 

الوزنالمعياررقم

نقطة100*التكلفة الكلية1

نرمهلط قإهآ قللهة يح  ىهة يحمحه*ه

نقطة70= نسبة االجتياز الفني 

مليون ريال 235= التكلفة التقديرية للمنافسة 



(2/5)عقد استشاري عالي القيمة (: 2)مثال تطبيقي 

ي درجة التقييم الفن
النسبية

درجة التقييم الفني المتوسط 3مقّيم  2مقّيم  1مقّيم  المعايير الفنية
اسم المتنافس 

(الشركة)

(
90

90
%100(ه=ه ن ط 90=ه38+28+15+9

ن ط 38 ن ط 35 ن ط 38 ن ط 40 (نقطة40)اآلليات المتبعة 

1ي م هة رق ه
ن ط 28 ن ط 25 ن ط 30 ن ط 28 (نقطة30)مؤهالت وخبرات فريق العمل 

ن ط 15 ن ط 20 ن لط10 ن ط 15 (نقطة20)آليات نقل المعرفة 

ن ط 9 ن لط9 ن لط8 ن لط10 (نقاط10)خبرات الشركة السابقة المشابهة 

(
86

90
%96(ه=ه ن ط 86=ه5+ه19+ه24+ه38

ن ط 38 ن ط 40 ن ط 38 ن ط 36 (نقطة40)اآلليات المتبعة 

2ي م هة رق ه
ن ط 24 ن ط 27 ن ط 20 ن ط 25 (نقطة30)مؤهالت وخبرات فريق العمل 

ن ط 19 ن ط 18 ن ط 19 ن ط 20 (نقطة20)آليات نقل المعرفة 

ن لط5 ن لط4 ن لط6 ن لط5 (نقاط10)خبرات الشركة السابقة المشابهة 

(
80

90
%89(ه=ه ن ط 80=ه30+27+15+8

ن ط 30 ن ط 34 ن ط 30 ن ط 26 (نقطة40)اآلليات المتبعة 

3ي م هة رق ه
ن ط 27 ن ط 23 ن ط 28 ن ط 30 (نقطة30)مؤهالت وخبرات فريق العمل 

ن ط 15 ن ط 16 ن ط 15 ن ط 14 (نقطة20)آليات نقل المعرفة 

ن لط8 ن لط7 ن لط8 ن لط9 (نقاط10)خبرات الشركة السابقة المشابهة 



(3/5)عقد استشاري عالي القيمة (: 2)مثال تطبيقي 

التقييم المالي تقييم العرض السعري تقييم عرض المحتوى المحلي
هل الشركة مدرجة 

ة؟في السوق المالي
خط األساس

نسبة المحتوى 
المحلي المستهدفة

سعر العرض 
المقدم

اسم 
المتنافس

(الشركة)

%59.3%(=ه40×%18%(+)60×87%) (
200,000,000

230,000,000 = )87% %18%ه=ه%0+50×%10%+50×26% ال 10% 26% 230,000,000 1مقدم العرض 

%67.0%(=ه40×%30%(+)60×92%) (
200,000,000

218,000,000 =)92% %30%=ه%5+50×%15%+50×35% نعم 15% 35% 218,000,000 2مقدم العرض 

%74%(=ه40×%35%(+)60×100%) (
200,000,000

200,000,000 = )100% %35%=ه%5+50×%20%+50×40% نعم 20% 40% 200,000,000 3مقدم العرض 

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

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

معادلة التقييم المالي للمنافسات عالية القيمة

%(X40ل ققمهاق هة يح  ىهة يحمحه%(ه+ه)X60ل ققمهة رق هة سرقيه)

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

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



(4/5)عقد استشاري عالي القيمة (: 2)مثال تطبيقي 

الدرجة الموزونة النهائية نةدرجة التقييم المالي الموزو درجة التقييم المالي ةدرجة التقييم الفني الموزون نيدرجة التقييم الف (الشركة)اسم المتنافس 

70 + %16.6 = %87.8% 59.3 % ×0.3 =17.8% 59.3% 100 % ×0.7 =70% 100% 1مقدم العرض 

67.2 + %18.5 = %87.3% 67.0 % ×0.3 =20.1% 67.0% 96 % ×0.7 =67.2% 96% 2مقدم العرض 

62.3+%22.2 = %84.5% 74 % ×0.3 =22.2% 74% 89 % ×0.7 =62.3% 89% 3مقدم العرض 

%(30)وزن التقييم المالي %(70)وزن التقييم الفني 

صاحب 
أعلى 
تقييم

معادلة التقييم المالي للمنافسات عالية القيمة

%(X40ل ققمهاق هة يح  ىهة يحمحه%(ه+ه)X60ل ققمهة رق هة سرقيه)

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

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



(5/5)عقد استشاري عالي القيمة (: 2)مثال تطبيقي 

التوصية بالترسية
هل تجاوزت 

؟%(10)النسبة 
نسبة الفرق بين سعر العرض وأقل

عرض مالي
السعر الوارد في العرض 

المالي
الدرجة الموزونة 

النهائية
اسم المتنافس 

(الشركة)

حيث ( 1)ال تتم التوصية  الترسية على مقدم العرض 
بين السعر الوارد في عرضه %( 10)تجاوز الفارق نسبة 

ن وبين أقل سعر ورد في عرض المتنافسين المؤهلي
يتم االنتقال للمتنافس الذي يليه فنًيا، 

نعم (
230,000,000−200,000,000

200,000,000 = )15% ريال230,000,000 87.8% 1مقدم العرض 

، حيث تم (2)على مقدم العرض تتم التوصية بالترسية 
( قييمصاحب أعلى ت)االنتقال إليه بعد المتنافس األول 

بين السعر الوارد في %( 10)ولم تتجاوز الفارق نسبة 
عرضه وبين أقل سعر ورد في عرض المتنافسين 

المؤهلين فنًيا،

ال (
218,000,000−200,000,000

200,000,000 = )9% ريال218,000,000 87.3% 2مقدم العرض 

- - - ريال200,000,000 84.5% 3مقدم العرض 

لماليةمن الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق االمادة التاسعة عشرة 

رهنقنهة سرقهة  ةراهفحهاق هة ي نلفسهة حلصرهام ه ام هل ققمهنال حه نقنه ق%(ه10)ل مهة  قسق هام هة ي نلفسهة حلصرهام ه ام هل ققمزهام ه اه  جل  هة فلرقهنس  ه"
." ققم ة سرقه ةراهفحهاق ه يهينهة ي نلفسقنهة يؤ مقنهفنًقلزه فحهولذهلحل  هة فلرقهفحهة سرقه رحهة نس  هفق مهةان  لذه مي نلفسهة ريه مقههفح

تتم التوصية 
بالترسية 

على مقدم 
(2)العرض 

ينها ح هلف قرهة يح  ىهة يحمحه ة ين آلهة صغققيه ة ي  سط هة يحمق ه ة  قكلل(ه19)زهداه نهه ج هلط قإهة يلايهعلى أعلى درجة تقييم موزون( 1)حصول مقدم العرض ام هة قغمهينه
 نيله  هة م لايهفحه رةه، %(10)ال تتجاوز نسبة فحهة رق هة يل حه صلو ه ام هل ققمهام ه قرهاق هيل حه مي نلفسقنهة يؤ مقنهفنًقلهأن الزيادة ة يمرج هفحهة س قهة يل ق زهنأ ه  مهة  أكمه

.  فتمت التوصية بالترسية عليه%(ه10)اهل جل  هة نس  هة يسي و ه%(9)الزيادة وقثهكلن ه، (2مقدم العرض )   همن حيث درجة التقييمفق مهةان  لذه مرق هة ريه مقهه%( 15)ة يثلذهكلن ه



(1/4)عقد أعمال إنشائية تقل قيمته عن العقود عالية القيمة (: 3)مثال تطبيقي 

الوزنالمعياررقم

نقطة40إدارة الجودة1

نقطة30خطط السالمة2

نقطة20عمليات اإلنشاء3

نقاط10إدارة حركة المرور في موقع اإلنشاء4

المنافسة
قهة فنق هاقو هدومىهة جاللهينلفس ها مه ايلذهدن ل ق هل رهققي ههانهة ر  اهال ق هة  قي ه لمهلحم مهة يرل ق

 ة يل ق ه    ةنالهام هة نح هة  ل ح

الوزنالمعياررقم

نقطة100*التكلفة الكلية1

نرمهلط قإهآ قللهة يح  ىهة يحمحه*ه

%(80)التقييم المالي %(20)التقييم الفني 

نقطة70= نسبة االجتياز الفني 

مليون ريال 24= التكلفة التقديرية للمنافسة 



(2/4)عقد أعمال إنشائية تقل قيمته عن العقود عالية القيمة (: 3)مثال تطبيقي 

ي درجة التقييم الفن
النسبية

درجة التقييم الفني المتوسط 3مقّيم  2مقّيم  1مقّيم  المعايير الفنية
اسم المتنافس 

(الشركة)

(
90

90
%100(ه=ه ن ط 90=ه38+28+15+9

ن ط 38 ن ط 35 ن ط 38 ن ط 40 (نقطة40)إدارة الجودة 

1ي م هة رق ه
ن ط 28 ن ط 25 ن ط 30 ن ط 28 (نقطة30)خطط السالمة 

ن ط 15 ن ط 20 ن لط10 ن ط 15 (نقطة20)عمليات اإلنشاء 

ن ط 9 ن لط9 ن لط8 ن لط10 (نقاط10)إدارة حركة المرور 

(
86

90
%96(ه=ه ن ط 86=ه5+ه19+ه24+ه38

ن ط 38 ن ط 40 ن ط 38 ن ط 36 (نقطة40)إدارة الجودة 

2ي م هة رق ه
ن ط 24 ن ط 27 ن ط 20 ن ط 25 (نقطة30)خطط السالمة 

ن ط 19 ن ط 18 ن ط 19 ن ط 20 (نقطة20)عمليات اإلنشاء 

ن لط5 ن لط4 ن لط6 ن لط5 (نقاط10)إدارة حركة المرور 

(
80

90
%89(ه=ه ن ط 80=ه30+27+15+8

ن ط 30 ن ط 34 ن ط 30 ن ط 26 (نقطة40)إدارة الجودة 

3ي م هة رق ه
ن ط 27 ن ط 23 ن ط 28 ن ط 30 (نقطة30)خطط السالمة 

ن ط 15 ن ط 16 ن ط 15 ن ط 14 (نقطة20)عمليات اإلنشاء 

ن لط8 ن لط7 ن لط8 ن لط9 (نقاط10)إدارة حركة المرور 



(3/4)عقد أعمال إنشائية تقل قيمته عن العقود عالية القيمة (: 3)مثال تطبيقي 

درجة التقييم المالي سعر العرض المعدل
هل المتنافس من 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة؟
سعر العرض المقدم

اسم المتنافس 
(الشركة)

(
20,900,000

23,000,000 = )91% 23,000,000 نعم 23,000,000 1مقدم العرض 

(
20,900,000

22,000,000 =)95% 22,000,000=ه1.1×ه20,000,000 ال 20,000,000 2مقدم العرض 

(
20,900,000

20,900,000 = )100% 20,900,000=ه1.1×19,000,000 ال 19,000,000 3مقدم العرض 

مما هو مذكور % 10سبة منشآت األخرى أعلى بنالللمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيال سعرًيا، وذلك بافتراض أسعار•
.في وثائق العرض

معادلة الدرجة الموزونة

(   هة   ققمهة يل ح Xارج هة   ققمهة يل ح(ه+ه)   هة   ققمهة فنحXارج هة   ققمهة فنحه)

المقدمةالعروضمنفنيلعرضنقاطمتوسطأعلى÷الفنيللعرضالنقاطمتوسط=الفنيالتقييمدرجة•

تقييمهيتمالذيالماليالعرضقيمة÷ماليعرضأقلقيمة=الماليالتقييمدرجة•



(4/4)عقد أعمال إنشائية تقل قيمته عن العقود عالية القيمة (: 3)مثال تطبيقي 

الدرجة الموزونة النهائية نةدرجة التقييم المالي الموزو درجة التقييم المالي ةدرجة التقييم الفني الموزون نيدرجة التقييم الف (الشركة)اسم المتنافس 

20 + %72.8 = %92.8% 91 % ×0.8 =72.8% 91% 100 % ×0.2 =20% 100% 1مقدم العرض 

19.2 + %76 = %95.2% 95 % ×0.8 =76% 95% 96 % ×0.2 =19.2% 96% 2مقدم العرض 

17.8+%80 = %97.8% 100 % ×0.8 =80% 100% 89 % ×0.2 =17.8% 89% 3مقدم العرض 

%(80)وزن التقييم المالي %(20)وزن التقييم الفني 

صاحب 
العرض 

الفائز

مما هو مذكور % 10سبة منشآت األخرى أعلى بنالللمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيال سعرًيا، وذلك بافتراض أسعار•
.في وثائق العرض

معادلة الدرجة الموزونة

(   هة   ققمهة يل ح Xارج هة   ققمهة يل ح(ه+ه)   هة   ققمهة فنحXارج هة   ققمهة فنحه)

المقدمةالعروضمنفنيلعرضنقاطمتوسطأعلى÷الفنيللعرضالنقاطمتوسط=الفنيالتقييمدرجة•

تقييمهيتمالذيالماليالعرضقيمة÷ماليعرضأقلقيمة=الماليالتقييمدرجة•



(1/5)عقد أعمال تشغيل وصيانة اعتيادي (: 4)مثال تطبيقي 

نرمهلط قإهآ قللهة يح  ىهة يحمحه*ه

الوزنالمعياررقم

نقطة40خ قةله يؤ هلهفق إهة ريرهفحهداةريهة يقةفإ1

نقطة30خط هداةريهة ي ق  2

نقطة20خط هداةريهة يةلاقه يميهةاس جلن ه مي لكرهة   نق ه3

نقاط10نس  هل اقنهة   ىهة رليم 4

المنافسة
اقو هدومىهة جاللهينلفس ها مه ايلذهل غقره صقلن ه كلن هينه ينهةعايلذهةاا قلا  ه ل رهققي ههان

ة ر  اهال ق هة  قي ه لمهلحم مهة يرل ققهة فنق ه ة يل ق ه    ةنالهام هة نح هة  ل ح

%(80)التقييم المالي %(20)التقييم الفني 

الوزنالمعياررقم

نقطة100*التكلفة الكلية1

نقطة70= نسبة االجتياز الفني 

مليون ريال 45= التكلفة التقديرية للمنافسة 



(2/5)عقد أعمال تشغيل وصيانة اعتيادي (: 4)مثال تطبيقي 

ي درجة التقييم الفن
النسبية

درجة التقييم الفني المتوسط 3مقّيم  2مقّيم  1مقّيم  المعايير الفنية
اسم المتنافس 

(الشركة)

(
90

90
%100(ه=ه ن ط 90=ه38+28+15+9

ن ط 38 ن ط 35 ن ط 38 ن ط 40 (نقطة40)خ قةله يؤ هلهفق إهة ريره

1ي م هة رق ه
ن ط 28 ن ط 25 ن ط 30 ن ط 28 (نقطة30)خط هداةريهة ي ق  ه

ن ط 15 ن ط 20 ن لط10 ن ط 15 (نقطة20)خط هداةريهة يةلاقه يميهةاس جلن ه مي لكرهة   نق ه

ن ط 9 ن لط9 ن لط8 ن لط10 (نقاط10)نس  هل اقنهة   ىهة رليم ه

(
72

90
%80(ه=ه ن ط 72=ه10+ه17+ه21+ه24

ن ط 24 ن ط 20 ن ط 23 ن ط 29 (نقطة40)خ قةله يؤ هلهفق إهة ريره

2ي م هة رق ه
ن ط 21 ن ط 23 ن ط 21 ن ط 19 (نقطة30)خط هداةريهة ي ق  ه

ن ط 17 ن ط 20 ن ط 16 ن ط 15 (نقطة20)خط هداةريهة يةلاقه يميهةاس جلن ه مي لكرهة   نق ه

ن لط10 ن لط10 ن لط10 ن لط10 (نقاط10)نس  هل اقنهة   ىهة رليم ه

-- ن ط 62=ه20+20+12+10

ن ط 20 ن ط 15 ن ط 20 ن ط 25 (نقطة40)خ قةله يؤ هلهفق إهة ريره

3ي م هة رق ه
ن ط 20 ن ط 15 ن ط 15 ن ط 30 (نقطة30)خط هداةريهة ي ق  ه

ن ط 12 ن ط 10 ن ط 15 ن ط 11 (نقطة20)خط هداةريهة يةلاقه يميهةاس جلن ه مي لكرهة   نق ه

ن لط10 ن لط10 ن لط10 ن لط10 (نقاط10)نس  هل اقنهة   ىهة رليم ه

نقطة70= نسبة االجتياز الفني 

اغير مجتاز فنيً 



(3/5)عقد أعمال تشغيل وصيانة اعتيادي (: 4)مثال تطبيقي 

درجة التقييم المالي سعر العرض المعدل
هل المتنافس من 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة؟
سعر العرض المقدم

اسم المتنافس 
(الشركة)

(
40,000,000

42,000,000 = )95% 42,000,000 ال 42,000,000 1مقدم العرض 

(
40,000,000

40,000,000 =)100% 40,000,000 ال 40,000,000 2مقدم العرض 

مستبعد فنًيا 3مقدم العرض 

مما هو مذكور % 10سبة منشآت األخرى أعلى بنالللمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيال سعرًيا، وذلك بافتراض أسعار•
.في وثائق العرض

معادلة الدرجة الموزونة

(   هة   ققمهة يل ح Xارج هة   ققمهة يل ح(ه+ه)   هة   ققمهة فنحXارج هة   ققمهة فنحه)

المقدمةالعروضمنفنيلعرضنقاطمتوسطأعلى÷الفنيللعرضالنقاطمتوسط=الفنيالتقييمدرجة•

تقييمهيتمالذيالماليالعرضقيمة÷ماليعرضأقلقيمة=الماليالتقييمدرجة•



(4/5)عقد أعمال تشغيل وصيانة اعتيادي (: 4)مثال تطبيقي 

الدرجة الموزونة النهائية نةدرجة التقييم المالي الموزو درجة التقييم المالي ةدرجة التقييم الفني الموزون نيدرجة التقييم الف (الشركة)اسم المتنافس 

20 + %76 = %96% 95 % ×0.8 =76% 95% 100 % ×0.2 =20% 100% 1مقدم العرض 

16 + %80 = %96% 100 % ×0.8 =80% 100% 80 % ×0.2 =16% 80% 2مقدم العرض 

مستبعد فنًيا 3مقدم العرض 

%(80)وزن التقييم المالي %(20)وزن التقييم الفني 

تساوت الدرجة الموزونة للعرضين

مما هو مذكور % 10سبة منشآت األخرى أعلى بنالللمشاريع التي تقل قيمتها عن العقود عالية القيمة يجب االلتزام بمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة تفضيال سعرًيا، وذلك بافتراض أسعار•
.في وثائق العرض

معادلة الدرجة الموزونة

(   هة   ققمهة يل ح Xارج هة   ققمهة يل ح(ه+ه)   هة   ققمهة فنحXارج هة   ققمهة فنحه)

المقدمةالعروضمنفنيلعرضنقاطمتوسطأعلى÷الفنيللعرضالنقاطمتوسط=الفنيالتقييمدرجة•

تقييمهيتمالذيالماليالعرضقيمة÷ماليعرضأقلقيمة=الماليالتقييمدرجة•



(5/5)عقد أعمال تشغيل وصيانة اعتيادي (: 4)مثال تطبيقي 

العرض السعري 
للمتنافس

الدرجة الموزونة 
النهائية

درجة التقييم المالي 
الموزونة

ليدرجة التقييم الما
درجة التقييم الفني 

الموزونة
درجة التقييم 

الفني
(ةالشرك)اسم المتنافس 

42,000,000 20 + %76 = %96% 95 % ×0.8 =76% 95% 100 % ×0.2 =20% 100% 1مقدم العرض 

40,000,000 16 + %80 = %96% 100 % ×0.8 =80% 100% 80 % ×0.2 =16% 80% 2مقدم العرض 

مستبعد فنًيا 3مقدم العرض 

المادة الثمانون من الالئحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

س هنقنهة رق  هلف يندذةهلسل ىهاق ل ه  ه كثقهفحهة   ققمهة كمحزهف  مهة  قسق هام ه قرهة رق  هسرقًةزهفإذةهلسل لهفحهذ كزهف    هة جا هة حك يق هن جم  هة"
ط هة يحمق زه لجقىه س ة ي سل   ؛هي  هكلن هشق طه ي ةصفللهة ينلفس هلسيحهنر كزه دذةه مه نصهام هة  جم  زهف ك  هةع     هفحهة  قسق ه مين آلهة صغققيه ة ي

."ينلفس هيغم  هنقنهة رق  هة ي سل   هفحهولذهلرررهذ ك

نفيذية لنظام بما أن التقييم الكلي للعرضين المجتازين فنًيا قد تساوى في هذا المثال، ووفًقا للمادة الثمانين من الالئحة الت
(ذه الحالةصاحب العرض األقل سعًرا في ه)المنافسات والمشتريات الحكومية تمت التوصية بالترسية على صاحب العرض الثاني 

صاحب 
العرض الفائز



األسئلة الشائعة



(1/2)األسئلة الشائعة لضوابط إعداد معايير تقييم العروض 

اإلجابة السؤال م

 ره ر  قهلط قإهة يرلا  هة ي   ن هفحهل ققمهة رق  هد مةيًقلهام هة جالل؟
وفي حال .هلذة جا هيةّققيهفحهةس ةمة هآ ق هة   ققمهة ي   ن ه  هغقق لهينهةآل قللهة  حهلقة لهينلس  هنحس ها قر هةعاي

لايهإلامةاهة ي  ح هفحه رةهة م قرهةإلرشاختيار الجهة للتقييم باستخدام المعادلة الموزونة، يجب أن تلتزم بالضوابط
.يرل ققهل ققمهة رق  ه  نليهاقحهة كقةس 

يله حهة ي لر  هة  حهلصنيهال ق هة  قي ؟
:ه1442/11/20 للر خه004319-42-205ننليهام هة  ريقمهة صلارهينه قئ هة يح  ىهة يحمحهرقمه

مليون ريال25ة ي لر  هة  حهل جل  هققي الهة   م ق  ه:هالمشاريع االستشارية ومشاريع تقنية المعلومات
مليون ريال 50ة ي لر  هة  حهل جل  هققي الهة   م ق  ه:هباقي أنواع المشاريع

مهيل حه ا ةره جن هفحصهة رق  ه ةإلاةريهة طل   ه مي ق  هفحهدامةاهة يرل ققه ه ل قق
ة رق  ؟هه

ةل ل هآ ق هة   ققمهل   هةإلاةريهة طل   ه مي ق  هن حم مهآ ق هة   ققمهة ي  ر ه    هيرل ققهة   ققمه لحم مه   ةنالهفحهولذ
ة ي   ن 

لس رقنهفحه  ك  ها ره جن هفحصهة رق  هل ققمهة رق  هة يل ق ه ة فنق ه فإهآ ق هة   ققمه ة يرل ققهة ي  ر ه  اله  
دامةاهل صقللالهن  لر قهينهفنققنهي ةصصقنهفحهنطلقهايرهة ي ق  ه م  ققمهة فنح

يل حهة يرل ققهةعسلسق هة يرك ريهفحهة م قرهةإلرشلايه يل حه  ةنطهدامةا له
لفسزه ل   ه حهة يرل ققهة  حهل رمإهنلس جلن هة ي راه ي طم للهة رق هة فنحه فحهولذهام هةا  مة هناله س  رمهة ين
قنهة ي نلفسقنزهدذهة جا هن حم مهة يرل ققهةعسلسق ه فً له حلج هة ي ق  ه اهلمخرهة يرل ققهةعسلسق هفحهايمق هة يفل م هن

 س  رمهة ي نلفسهة ريه مه م م هنأومهة يرل ققهةعسلسق ه  هاماهينال

 ه؟ارج هةج قل هة   ققمهة فنحه رهلك  هنرمهةو سلبهارج هة   ققمهة فنحهة ي   ن
ق رهةو سلبهة مرج ه(هن ط 100ينه)  مهةو سلبهةج قل هة ي نلفسقنهفنًقلهنحس هيجي  هن لاامهفحهة   ققمهة فنحه

ة ي   ن زه فحهولذهام هةج قل هة ي نلفسهفنًقله س  رمه اه  مهل ققيههيل ًقل



(2/2)األسئلة الشائعة لضوابط إعداد معايير تقييم العروض 

اإلجابة السؤال م

فحهولذه مه   م ه مينلفس هس ىهي نلفسه ةومزه رهلج  هة  قسق هامقه؟
ه- ةومزه  هقمي هاميهاق  ه ةل حه نالهغققهيطلن  ه   ل إهة ينلفس دذةه مه  م هداهاق   هق  ذهزهفهه ج - ةوم هامةهاق  

. رةهة رق هداهدذةهكلن ه سرلرحهييل م ه ألسرلرهة سل ميهفحهة س قه نرمهي ةف  هر قسهة جا هة حك يق 

 يل ح؟فحهول  هلسل يهاماهينهة  قكللهفحهة مرج هة ي   ن زه رهة  ف قره ك  ه مفنحهة هة7

   هة جا هدذةهلسل ىهاق ل ه  ه كثقهفحهة   ققمهة كمحزهف  مهة  قسق هام ه قرهة رق  هسرقًةزهفإذةهلسل لهفحهذ كزهف 
مه نصهام هة حك يق هن جم  هة ينلفس هنقنهة رق  هة ي سل   ؛هي  هكلن هشق طه ي ةصفللهة ينلفس هلسيحهنر كزه دذةه 

ق  هة ي سل   هة  جم  زهف ك  هةع     هفحهة  قسق ه مين آلهة صغققيه ة ي  سط هة يحمق زه لجقىهينلفس هيغم  هنقنهة ر
فحهولذهلرررهذ ك

  قكللهفحهولذهكل هة رق  هة ي مي هلف قهة يةصصهفحهة  نمهيلهة ريرهفحهذ كهامًيلهنأ هة8
رف  هة  ةفقض

اق ههنيلهدذةه ةالهققي ه ف رهاق هام هة ي ل غهة ير يميه مي ق  زهلطم ه جن هفحصهة رق  هك لنًقلهينهصلو ههلةفقض
 هة ريه مقهه  فإهي هة ي ل غهة ير يميزهفإ هةي ن ه  ه مه صرهنسرقحهد  هة ي مغهة يطم بزهف  فل  هة مجن هي هصلو هة رق
ممجا هة حك يق ه  كرةهي هن ق ه صحلبهة رق  هد  ه  هُ   صرهد  هسرقه  فإهي هة ي ل غهة ير يميزهفإ ه مه  مهة   صرهد قه؛هف

ر يمزهام ه اهد غليهنرضهة  ن اه  هلةفق اله م ص ذهد  هة ي مغهة ي-نرمهي ةف  ه قئ هكفلييهةإلنفلقه ة ي ق اللهة حك يق -
.لفس  ؤ قهذ كهام هةان فل هنل ي ق  ه  هلقلق هة رق  زهفإ هلرررهد غليهنرضهنن اهة ي ق  ه  هلةفق ال؛هلمَغهة ين

 ره ج هام هة جا هل يقنهيرل ققهة   ققمهفحهكقةس هة  ق طه ة ي ةصفلل؟9
إهة يرلا  ه ج ه  هل  ينه  ل إهة ينلفس هيرل ققهة   ققمهة يمي هةس ةمةيالزه آ ق هلط ق الزه    ةنالهفحهولذهلمهلط ق

.رق  ة ي   ن زه لم م ه جن هفحصهة رق  هنيرل ققهة   ققمهة يرك ريهفحه  ل إهة ينلفس ه شق االهانمهل ققياله م

 سل مي؟ ره ج  هةس  رلاهة ي نلفسهدذةهةنةفضهسرقهاق ههة يل حهننس  هك ققيهانهةعسرلرهة10

فأكثقهانهة  كمف هة   م ق  ه ةعسرلرهة سل ميهفحه%(ه25)اه ج  هةس  رلاه يهاق هنس  هلمنحه سرلرحهداهدذةهقرهننس  ه
م هينههة س قزهن قطه  هل   ه جن هفحصهة رق  هنرمهيقةجر هةعسرلرهة   م ق  هنينلق  هصلو هة رق هة ينةفضزه   هلط

لههام هلنفقرهة ر مزهك لنقًلهل م مهلفلصقره مرنلصقهة يكّ ن ه رق هه شقحه س لبهةنةفل هزه فحهولذهام هةق نل هة مجن هني مر
.فقج  ه الهة   صق هنلس  رلاهة رق 



شكرًا لكم 


