
حق الالوالتأهيلدليل مستخدم نماذج التأهيل المسبق 

دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات 
والمشتريات الحكومية الجديد 



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

المقدمة  

األول، المستوى: )ثالث مستويات مختلفةإلىينقسم نموذج التأهيل 
د وعلى الجهة الحكومية تحدي( المستوى الثاني، المستوى الثالث

.مستوى التأهيل الذي يتناسب مع طبيعة وحجم وقيمة المشروع

لمعايير كما تقوم الجهة الحكومية بتحديد نقاط التقييم وأوزانها وفق ا
"اعتماد"الموجودة على منصة 



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

نموذج التأهيل المستوى األول 

أ

(المستوى األول)القدرات الفنية واإلدارية -1

( ة يموارد البشرالخبرات السابقة، االلتزامات التعاقدية وال)تعبئة الخانات المطلوبةبيقوم المتنافس
على القدرات المطلوبة في المشاريع المطروحة بناء  

يتم ذكر عدد الموظفيين و أعداد الموظفين السعوديين " الموارد البشرية"في الخانات المتعلقة في ب
في النظام ا  وسيتم احتساب نسبة الموظفيين السعوديين تلقائي

:مثال

100

70

70%

ن يتتتتتم احتستتتتاب نستتتتبة المتتتتوظفي
لنظتتتام علتتتى االستتتعوديين تلقائيتتتا  

عند إدخال عدد الموظفين وعدد 
المتتتتتتتتوظفين الستتتتتتتتعوديين فتتتتتتتتي 

المنشأة 

:مثال توضيحي

سنة 15

مشروع5

مليون ريال سعودي80

85%

مشاريع3

مليون ريال سعودي40

100

70

70%

عن تعبئة الخانات المتعلقة بهنص يظهر تلقائيا  يا  يدوتعبئتهنص يتم 



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

نموذج التأهيل المستوى األول 

أ

(  المستوى األول)القدرات المالية -2

حقة، االلتزامات خانة النقدية ومكافئات النقدية، الحسابات المست)تعبئة الخانات المطلوبة بيقوم المتنافس
:في الجدول  أدناه( المتداولة

في للبيانات المدخلةعلى النظام وفقا  سيتم احتساب النسب تلقائيا  " مؤشرات األداء المالية"في الخانات  المتعلقة في ب
"بيان الميزانية العمومية"ةخان

نص يظهر تلقائيا عن تعبئة الخانات المتعلقة بهيا  يدوتعبئتهنص يتم 

:مثال توضيحي

X ريال

Y ريال

Z ريال

30%

45%

قاتفي خانة الملح( ليس للشركة األم أو الشركات التابعة)بعد ذلك يتم رفع ملف البيانات المالية آلخر سنة مالية بالتأهيل ج



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

نموذج التأهيل المستوى الثاني 

البيئة والصحة تعبئة الخانات المطلوبة من بيانات الخبرات السابقة ومعايير ضمان الجودة ومعايير ضمانبيقوم المتنافسأ
:والسالمة وااللتزامات التعاقدية القائمة ومعلومات الموارد البشرية 

يتم ذكر معايير ضمان الجودة ومعايير ضمان البيئة والصحة والسالمة في الخانات الموضوعة مع إرفاق ملف يوضح ويثبت ب
هذه المعايير

نص يظهر تلقائيا عن تعبئة الخانات المتعلقة بها  نص يتم تعبأته يدوي

القدرات الفنية واإلدارية-1

سنة 15

مشروع21

مليار ريال سعودي12

85%

مشاريع3

مليون ريال سعودي40

100

70

70%



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

نموذج التأهيل المستوى الثاني 

أ

عن تعبئة الخانات المتعلقة بهنص يظهر تلقائيا  يا  يدوتعبئتهنص يتم 

القدرات المالية-2

خانة النقدية ومكافئات النقدية، الحسابات المستحقة، )في الجدول  أدناه الخانات المطلوبةبتعبئةيقوم المتنافس
:قبل سنتين من السنة الحالية2-/السنة الماضية 1-/ السنة الحالية = 0حيث أن ( االلتزامات المتداولة

2018عام 2019عام 2020عام 

تداولة، األصول الم: ) على البيانات المذكورة في الخانات التالية في النظام بناء  يتم احتساب النسب المذكورة أعاله تلقائيا  ب
(النقدية ومكافئات النقدية، الحسابات المستحقة القبض، االلتزامات المتداولة

X ريال

Y ريال

Z ريال

W ريال

X1 ريال

Y1ريال

Z1 ريال

W1 ريال

X2 ريال

Y2ريال

Z2 ريال

W2 ريال

30%

45%

62%

40%

35%

55%

40%

25%

49%

ليس للشركة األم أو الشركات )سنوات مالية بالتأهيل 3بعد ذلك يتم رفع في خانة الملحقات ملف البيانات المالية آلخر ج
( التابعة

:مثال توضيحي



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

نموذج التأهيل المستوى الثالث 

أ

نص يظهر تلقائيا عن تعبئة الخانات المتعلقة بها  نص يتم تعبأته يدوي

القدرات الفنية واإلدارية-1

البيئة والصحة تعبئة الخانات المطلوبة من بيانات الخبرات السابقة ومعايير ضمان الجودة ومعايير ضمانبيقوم المتنافس
ينوالسالمة وااللتزامات التعاقدية القائمة ومعلومات الموارد البشرية باإلضافة إلى إدارة متعاقدي الباطن والتأم

سنة 15

مشاريع 5

مليون ريال سعودي80

85%

100

70

70%

2020يناير 1

2021أغسطس 5

2021أغسطس 5

هنا يتم وصف نطاق األعمال للمشاريع

79%

مليون7

هنا يتم ذكر اسم صاحب العمل 

رقم الهاتف الخاص بصاحب العمل

البريد اإللكتروني الخاص بصاحب العمل

في هنا يتم ذكر معايير ضمان الجودة وإرفاق ملف اإلثبات
خانة المرفقات

هنا يتم ذكر معايير ضمان البيئة والصحة والسالمة وإرفاق
ملف اإلثبات في خانة المرفقات

مشاريع3
مليون ريال سعودي40

نعم 

ال

يتم إرفاق ملف 
اإلجراءات 

المعتمدة إلدارة 
متعاقدي الباطن

معايير ضمان الجودة، إثبات معايير : )من بعد تعبئة خانات الجدول يجب إرفاق الملفات المطلوبة في الجدول أعاله مثلب
وملف السياسات ( إن وجد)باإلضافة إلى ملف إجراءات المعتمدة إلدارة متعاقدي الباطن ( ضمان البيئة والصحة والسالمة

( إن وجد)متعاقدي الباطن الختيارالمعتمدة

اإلجابة نعم أو ال

:مثال توضيحي



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

نموذج التأهيل المستوى الثالث 

أ

عن تعبئة الخانات المتعلقة بهنص يظهر تلقائيا  يا  يدوتعبئتهنص يتم 

القدرات المالية-2

خانة النقدية ومكافئات النقدية، الحسابات المستحقة، )في الجدول  أدناه الخانات المطلوبةبتعبئةيقوم المتنافس
:قبل عامين من العام الحالي2-/العام الماضي 1-/ العام الحالي = 0حيث أن ( االلتزامات المتداولة

اإلجابة نعم أو ال

بدال هنا يتم توضيح ما سيتم تقديمه إلثبات الحالة المالية
سنوات من البيانات المالية المدققة 3عن تقديم آخر 

:مثال توضيحي

U ريال

30%

45%

62%

40%

35%

55%

40%

25%

49%

V ريال

W ريال

X ريال

Y ريال

Z ريال

U1 ريال

V1 ريال

W1 ريال

X1 ريال

Y1 ريال

Z1 ريال

U2 ريال

V2 ريال

W2 ريال

X2 ريال

Y2 ريال

Z2 ريال

XXXريالXXX1 ريالXXX2 ريال

YYYريالYYY1 ريالYYY2 ريال

60%

35%

43%

33%

49%

57%

46%

ليس للشركة األم أو الشركات )سنوات مالية بالتأهيل 3بعد ذلك يجب رفع في خانة الملحقات ملف البيانات المالية آلخر ج
التابعة  

الموجودات : ) في النظام بناء على البيانات المذكورة في الخانات التالية يتم احتساب النسب المذكورة أعاله تلقائيا  ب
(المتداولة، النقد وما يعادله، الحسابات المستحقة القبض، مجموع الموجودات، المطلوبات المتداولة، مجموع المطلوبات

مثال 
:توضيحي

0 =2020
-1 =2019
-2 =2018



د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

(دليل المعاني)الملحقات 

المفردات والمعانيالمصطلح المالي#

(الموجودات)األصول1
تكونقدقيمةذاتأصولمنالمؤسساتأوالشركاتأواألفرادمايملكهكلهي

أورةالشهاسم:مثلعينيةغيرأو،واآلالتوالمبانيوالمعداتالنقدية:مثلعينية
.التجاريةالعالمة

المتداولة( الموجودات)األصول 2
فترةفينقديةإلىتحويلهايمكنوالتيالسيولةعاليةاألصولهيالمتداولةاألصول
ماليةالواألوراقوالمدينونوالمخزونالنقديةويشملأقلأوسنةماتكونعادةقصيرة
.وغيرهاالتجارية

(المطلوبات/االلتزامات)الخصوم 3

ديون وفي قائمة المركز المالي، يشار لل. ديون-حتى الرابحة منها -لدى كل الشركات 
بالخصوم أو
ها أو ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصوم. االلتزامات

:ا يليومن أمثلة خصوم الشركة م. ديونها المتنوعة التي تعد جزءا  من طبيعة نشاطها
ديون الموردين والمساهمين• 
مصاريف مستحقة الدفع• 
القروض طويلة األجل• 
مستحقات الزكاة• 

4
(  المطلوبات/االلتزامات)الخصوم 

المتداولة

جاوز سنة هي االلتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة ال تت: الخصوم المتداولة
.  التكاليفوتلجأ الشركة غالبا  إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك. واحدة
:الخصوم المتداولة ما يليمثلةومن أ

ديون الموردين التجاريين• 
مستحقات المساهمين من األرباح غير الموزعة• 
مستحقات الزكاة• 
أقساط ديون طويلة األجل مستحقة الدفع• 



شرحالمعانيالنسبة المالية#

1
Cash Ratio
النسبة النقدية 

بة بحيتتتتث أنهتتتتا تقتتتتيس نستتتت: نستتتتبة ستتتتيولة ستتتتريعة
االلتزامتتتتات  بتتتتتاليوم الواحتتتتتد وتركتتتتتز علتتتتتى المبتتتتتال 

النقدية التي بحوزة الشركة 

زامتتتات تمتتتن االل( %X)تبتتتين أن الشتتتركة تستتتتطيع ستتتداد 
ن متتمتتا لتتديهافتتي ةالماليتتة التتتي عليهتتا فتتي أيتتام معتتدود

نقد

2
Current Ratio
نسبة التداول

طيتة وهى التتى تقتيس المتدى التذى يمكتن فيته تغ
وستتتتتداد االلتزامتتتتتات الجاريتتتتتة قصتتتتتيرة االجتتتتتل متتتتتن 

قتتتد االصتتتول المتداولتتتة التتتتي يمكتتتن تحويلهتتتا إلتتتى ن
خالل سنة واحدة

متتتن االلتزامتتتات ( %X)تبتتتين أن الشتتتركة تستتتتطيع ستتتداد 
.المالية التي عليها خالل سنة في مالها من أصول

كتون فزيادة النسبة هتو أمتر جيتد ولكتن الزيتادة يمكتن أن ت
ة نتيجتة مقبولة إلى درجة معينة فقد يكتون ارتفتاع النستب
وعتدم زيادة بند األصول المتداولة بسبب تراكم المختزون
بستبب تصريفه وهو أمر غير جيد وقد تكون زيادة النستبة
ى عتدم زيادة بند النقدية بصورة مبتال  فيهتا ممتا يتدل علت
لربحيتتة استتتخدام الشتتركة الجيتتد للستتيولة لتتديها وتقليتتل ا

نتيجة ذلك

3
Quick Ratio
نسبة السيولة 

السريعة

بة بحيتتتتث أنهتتتتا تقتتتتيس نستتتت: نستتتتبة ستتتتيولة ستتتتريعة
االلتزامتتتتات قصتتتتيرة المتتتتدى وتركتتتتز علتتتتى المبتتتتال  

النقدية والمستحقة التي بحوزة الشركة

متتتن االلتزامتتتات ( %X)تبتتتين أن الشتتتركة تستتتتطيع ستتتداد 
ن نقتد في مالها مالمالية التي عليها على المدى القصير

ومستحقات

4

Profitability 
Margin

معدل الربحية أو 
هامش صافي الربح

ركة يكشتتف الهتتامش الصتتافي التتربح متتا حققتتته الشتت
ل كتتل فعليتا  متن نجتاح متن ختالل تحصتيل التربح مقابت
لغتهتا ريال، كما يتدل أياتا  علتى متدى القتدرة التتي ب
رة عليها المنشأة في التحكم في تكاليفها والسيط

ي بشتتكل كامتتل، باإلضتتافة إلتتى اعتبتتار هتتامش صتتاف
وضتتتاع التتتربح بمثابتتتة وستتتيلة فعالتتتة للمقارنتتتة بتتتين أ
فترض المنشآت المتخصصة فتي نفتس الستياق، إذ ت
مهتتتا الشتتتركة األعلتتتى ربحيتتتة ستتتيطرتها بفاتتتل تحك

ات بالتكتتاليف عنتتد مقارنتهتتا متتع غيرهتتا متتن الشتترك
المنافسة لها

د دليل المستخدم لنماذج نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجدي

(دليل المعاني)الملحقات 


