
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحتوى املحيل منوذج خطة تعبئةلالدليل اإلرشادي 

 مليون ريال( 400التي تزيد قيمتها عن  املشاريع)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

2 
 

 

 مقدمة -1

يف االقتصاد السعودي وتعظيم الفائدة من إىل زيادة املحتوى املحيل  2030يف إطار رؤية تهدف اململكة  1-1

 املشرتيات الحكومية من خالل:

  يف اقتصاد اململكة يف مجاالت العاملة وتصنيع السلع وتوفري الخدمات؛ القيمة الفعلية املساَهم بهازيادة 

  باململكة؛، مع زيادة مساهمة املنشآت الصغرية واملتوسطة املحليةزيادة حجم اإلنفاق عىل السلع والخدمات 

  التدرج الوظيفي إىل مناصب وظيفية لهم يتيح ومهاراتهم مبا  همتطوير وتنمية خرباتو السعوديني تدريب

 أعىل؛

  حلية لألصول اإلنتاجية الثابتة؛باململكة وزيادة القدرات امل الرأساملية اإلنتاجيةاألصول زيادة االستثامر يف 

  يف اململكة؛ البحث والتطويرتطوير قدرات وأنشطة 

  يف اململكة؛  مؤسسات التدريب والتعليمتطوير 

  تحسني صادراتها؛ واملساهمة يفالسعودية عىل املستوى الدويل  للمنشآتتحسني القدرة التنافسية 

  للمواطنني السعوديني يف املناصب العليا باإلضافة إىل زيادة فرص توظيف املرأة  فرص التوظيفزيادة

 السعودية والشباب؛

التزام و يعفي املقاول من أي أ يتعارض  املحتوى املحيل ماخطة منوذج يف أو  يوجد يف هذه الوثيقة ال 2-1

 يف اململكة العربية السعودية؛ املعمول بهاألنظمة واللوائح مقرر مبوجب ا نظامي

  



  

3 
 

 

 خطة املحتوى املحيل ضمن وثائق املنافسة -2

كجزء ال يتجزأ من رده عىل طلب تقديم العروض/ كراسة الرشوط خطة للمحتوى املحيل يقدم املتنافس  1-2

أثناء تنفيذ العقد الذي يلتزم بتحقيقه املتنافس خطة مستوى املحتوى املحيل ال عىل أن تحددواملواصفات، 

أثناء إعداد خطة املحتوى املحيل بالتعريفات املتنافس لتزم ويالذي صدرت ألجله كراسة الرشوط واملواصفات 

 دة يف امللحق الوارد يف هذه الوثيقة.الوار 

 عىل أنهاوفق منوذج خطة املحتوى املحيل خطة املحتوى املحيل يف صورة نسخة إلكرتونية املتنافس دم يق 2-2

لة.تضمن جميع يمستند مستقل   املعلومات الداعمة واملؤهِّ

فية توضح خطة املحتوى علومات إضام تقديم -ثناء عملية تقييم املنافسةأ -يف حال طلب الجهة املستفيدة  3-2

 االلتزام بتلبية هذا الطلب. املتنافسفإنه يجب عىل يثها، تحداملحيل املقدمة أو تثبت صحتها أو 

عىل علم بأن الجهة املستفيدة ستقوم بتحويل املعلومات املقدمة يف خطة املحتوى  املتنافسكون ييجب أن  4-2

 .ا تحدده وثيقة الرشوط واألحكاموفقا مل التزامات تعاقدية ملزمةإىل به املحيل الخاصة 

فيام يتعلق باملعلومات الواردة  مبجموعة سجالت صحيحة وقابلة للتدقيق واملراجعة املتنافسحتفظ ييجب أن  5-2

يف خطة املحتوى املحيل املقدمة، مبا يف ذلك االفرتاضات والحسابات املّتبعة لتحقيق مستويات األداء 

 املتوقعة للمحتوى املحيل.

من املعلومات الواردة يف خطة املحتوى املحيل  بالحق يف التحققتحتفظ الجهة الحكومية املستفيدة  6-2

 يف وثيقة الرشوط واألحكام الخاصة باملحتوى املحيل. ملا وردوفًقا  وتدقيقها

 

 تعليامت عامة -3

للمحتوى  كميةالملحة عامة عن مستويات األداء  املتنافس، يقدم من خالل منوذج خطة املحتوى املحيل 1-3

اتباع التوجيهات العامة الواردة أدناه أثناء  املتنافس، وعىل أثناء تنفيذ العقد التي يعتزم تحقيقها و املحيل 

 .املحيل املحتوى منوذج خطة تعبئة

يجب أن  واملحتوى املحيل بالريال السعودي.خطة منوذج لغ املالية الواردة يف يجب أن تكون جميع املبا 2-3

 .املالية للمنشأةائم قو ما يتم عكسه يف التتوافق املبالغ مع 

املحتوى املحيل متسقة مع اإليرادات والتكاليف التي  منوذج خطةيجب أن تكون اإليرادات والتكاليف الواردة يف  3-3

يف اململكة العربية ( SOCPA) معايري الهيئة السعودية للمحاسبني القانونينيوفق  املتنافسقدمها ي

 إضافتهالسعودية. عىل سبيل املثال، إذا كانت الرشكة ال تسجل بنداً كإيراد أو تكاليف يف قامئة الدخل، فال ميكن 

 املحتوى املحيل؛ منوذج خطةيف 

بشكل مكرر. عىل سبيل املثال، إذا كانت تكاليف تقديم  5إىل  3ال يجوز حساب املبالغ الواردة يف األقسام من  4-3

تدريب وتطوير  مؤرشيف  5يجوز حسابها مرة أخرى يف القسم  فال 4موضحة يف القسم محلية خدمات تدريب 

 السعوديني. 
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يف منوذج خطة املحتوى املحيل، بحيث تكون عىل  7إىل  3ينبغي عىل املتنافس إدخال البيانات يف األقسام  5-3

 املرشوع الذي من أجله طُرحت املنافسه مستوى

يف منوذج خطة املحتوى املحيل، بحيث تعكس  7إىل 3ينبغي عىل املتنافس إدخال البيانات يف األقسام  6-3

 نهاية العقد. حتىاإلنفاق املتوقع 

األخرض مطالب بإدخال البيانات يف الحقول باللون األبيض داخل النموذج، أما الحقول املظللة باللون  املتنافس 7-3

 .الفاتح فهي عبارة عن معادالت تعتمد عىل البيانات املدخلة يف حقول أخرى يف النموذج
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 املحتوى املحيل خطةمنوذج  -4

 املنشأة: معلومات 1القسم  1-4

 . تقدمهاوالخدمات التي  السلعوأنواع املنشأة يحتوي هذا القسم عىل معلومات عامة عن  4.1.1

العرض املقدم  ةمبا يف ذلك قيمكراسة الرشوط واملواصفات بالخاصة علومات املبتقديم  املتنافسيقوم  4.1.2

( والشخص املسؤول عن 1.2 القسموعنوانها )املنشأة اسم  إىل باإلضافة( 1.1 القسميف ) من قبل املتعاقد

بتقديم تاريخ  املتنافسلتزم ي(. كام 1.3 القسماملحتوى املحيل ) خطة إدارة التواصل فيها من أجل استكامل 

"  N/Aإدخال " املتنافس، فعىل ذلكتوفر  ويف حالة عدم،  ورقم السجل التجاريلديه نهاية السنة املالية 

 لإلشارة إىل أنه ليس له وجود يف اململكة العربية السعودية.

مقترصًا عىل ( بحيث يكون 1.4القسم قدمها )يوالخدمات التي  السلعبتقديم بيان موجز عن   املتنافسيقوم  4.1.3

 . شاملة وواضحة عدة جمل قليلة

ربية السعودية اململكة الع من إنجاز لدعم املحتوى املحيل يف ما حققه بشكل عاموضح يأن  املتنافسعىل  4.1.4

بإدراج املبالغ املتوقعة الحصول املتنافس قوم ي (1.6)القسم يف (.1.5 القسم) وذلك يف خالل العام املايض

 عليها من الصادرات باإلضافة إىل اإليرادات املتوقعة للسنة املالية التي تسبق نهاية العقد. 

وضع التوقعات املتعلقة رشح موجز لألساليب املستخدمة عند  تزم املتنافس بتقديميل(1.7)القسم يف  4.1.5

 (.إلهالك ونفقات بناء القدراتالعقد )األجور ونفقات السلع والخدمات وا حتى نهايةبالنفقات املخصصة 

 املحتوى املحيلخطة : تقييم 2القسم  2-4

خطة املحتوى  استكاملمن خالل عنرصين هام: )أ(  يحتوي هذا القسم عىل تقييم خطة املحتوى املحيل 4.2.1

)الستخدام الجهة  فرتة تنفيذ العقد خاللمستوى أداء املحتوى املحيل املتوقع للمتنافس  تحديداملحيل، )ب( 

 .الحكومية(،  

 .ما تم إدخاله من بيانات يف باقي األقسام تلقائيًا بناًء عىل (2.2 القسم)سوف يتم استكامل  4.2.2

والتي العقد  خالل فرتة تنفيذ املتنافس إنفاقإىل  (2.2القسم )نتيجة املحتوى املحيل املحتسبة يف تشري  4.2.3

 يف املحتوى املحيل. تساهم

 : القوى العاملة 3القسم  3-4

 أجور املوظفني.يف هذا القسم تقديم معلومات بشأن  املتنافسيتعني عىل  4.3.1

السعوديني أجور عن طريق إدخال ساعات عمل و  (3.3و )القسم  (3.1 القسماستكامل ) املتنافسيتعني عىل  4.3.2

ويتم تحديد عدد  .املرشوعوالذين سيعملون يف تنفيذ هذا بدوام كامل  ى املتنافس العاملني لدوالوافدين 

تشمل و . 3.1املوظفني بدوام كامل بشكل تلقايئ وذلك بناًء عىل ساعات العمل التي تم إدخالها يف القسم 

تكاليف األجور املرتبات واألجور والعالوات والعموالت والعمل اإلضايف واملزايا )مثل بدالت النقل واملواصالت 

وما إىل ذلك(. وينبغي استبعاد التكاليف الخاصة باملتدربني واملدربني والتأمني االجتامعي والرعاية الصحية 

 .5أو  4أحد القسمني وتطوير املوردين وأنشطة البحث والتطوير من هذا القسم وإدراجها يف 
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 تنفيذ (إ إدراج املوظفني الذين يشاركون يف3.3و )القسم  (3.1القسم يتعني عىل املتنافس عند استكامل ) 4.3.3

العقد بشكل مبارش فقط، أي أنه ينبغي استبعاد املوظفني الذين ليس لهم ارتباط مبارش يف تنفيذ العقد مثل 

 موظفي املوارد البرشية

استبعاد  كام ينبغيالفرعية الكيانات فقط، مبا يف ذلك  املتنافسينبغي أن يشتمل هذا القسم عىل موظفي  4.3.4

 (.خدمات امزودو )عىل أنهم ( 4القسم )موظفي املقاولني/ املقاولني من الباطن )الذين ينبغي تضمينهم يف 

السعوديني والوافدين وأجورهم بناًء عىل فئات املناصب  وظفنياملتقديم بيان بعدد املتنافس يتعني عىل  4.3.5

 الوظيفية التالية )انظر التعريفات(:

  املوظفون يف اإلدارة العليا 

 املوظفون ذوو الخربة يف مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 

 املوظفون ذوو الخربة يف املجاالت األخرى 

  املوظفون يف املستوى اإلداري/ اإلرشايف 

 العالية املوظفون ذوو املهارات 

  املوظفني ذوو املهارات املحدودة 

 املوظفون غري املهرة 

 عىل املتنافس أيًضا تقديم بيانات بشأن عدد املوظفني السعوديني العاملني بدوام كامل من الشباب يتعني 4.3.6

 .(3.3و  3.1القسمني  سنة( وذلك يف 30إىل 18واإلناث وأجورهم )الذين ترتاوح أعامرهم من 

العاملة الوافدة % من أجور 37يتم احتساب  بينام محتوى محيل % 100أجور العاملة السعودية بنسبة تُعترب  4.3.7

 .كمحتوى محيل

 والخدمات )املشرتيات( السلع: 4القسم  4-4

، مبا يف خالل فرتة تنفيذ العقد خالل عىل السلع والخدمات  يُدخل املتنافس إنفاقه املتوقعيف هذا القسم،  4.4.1

 املتوقع تنفيذها املشرتياتإجاميل  املتنافسدرج ياململكة وخارجها. ويجب أن يف ن و املحلياملوردون ذلك 

املُستثناة يف هذا القسم و املُدرجة . وفيام ييل أمثلة عىل أنواع املرصوفات لتنفيذ متطلبات هذا املرشوع

 منه:

 املُستثناة املُدرجة

 املواد والتوريدات 

 /الشحن النقل 

 الخدمات املهنية 

  التموينخدمات  

 إيجار املعدات 

 العاملة املؤقتة 

 /ستشاريوناال  املقاولون  

 والرسوم  لدخل والزكاة والغراماترضائب ا

 الحكومية 

  تكاليف العمليات املتبادلة بني منشآت املجموعة

 الواحدة

  النفقات املرتبطة بجدول الرواتب واملزايا

 (3القسم للسعوديني والوافدين )تُدرج يف 

  املرتبطة بتدريب السعوديني )تدرج يف النفقات

 (5القسم 
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 املُستثناة املُدرجة

  النفقات العامة مثل املرافق والتأمني والتمويل

 واألمن

 وغري ذلك 

  النفقات املرتبطة بتطوير املوردين )تدرج يف

 (5القسم 

 ( يف  تُدرجالتكاليف املرتبطة بالبحث والتطوير

 (5القسم 

  (6القسم درج يف يُ )اإلهالك 

  النفقات الرأساملية 

إىل القيمة  باإلضافة العقد لتنفيذعىل السلع والخدمات  املتنافسلدى إجاميل النفقات  (4.1يلخص )القسم  4.4.2

 .من اإلنفاق عىل السلع والخدمات الفعلية العائدة عىل اململكة العربية السعودية

قدم املتنافس املبالغ املتوقع إنفاقها لرشاء السلع والخدمات من املنشآت ينبغي أن ي( 4.1يف )القسم  4.4.3

 فرتة تنفيذ العقدالصغرية واملتوسطة يف اململكة خالل 

مورد سيتم اإلنفاق عليهم خالل فرتة املرشوع لتنفيذ أعامل  50( يقوم املتنافس بإدراج أكرب  4.2يف )القسم  4.4.4

% من إنفاقه عىل السلع والخدمات)ويف حال عدم معرفة املوردين الذين 70املرشوع عىل أن ال يتجاوز ذلك 

كر اسم املورد ومعلومات السجل التجاري الخاصة به(. سيتم اإلنفاق عليهم، فإنه يجوز للمتنافس عدم ذ 

مورد،  50% من إجاميل اإلنفاق عىل السلع والخدمات دون الوصول إىل عدد 70ويف حال تم الوصول إىل 

 فإنه يجوز االكتفاء مبا تم التوصل إليه.

يف الجدول وذلك  إدخال نسبة املحتوى املحيل لكل مورد يتم ذكره املتنافس( ينبغي عىل 4.2يف القسم ) 4.4.5

 بناًء عىل التايل:يف العمود "نسبة املحتوى املحيل للمورد"، 

 النسبة الخاصة باملورد إذا كان لديه نسبة معتمدة من قبل وحدة املحتوى املحيل وتنمية القطاع الخاص  4.4.5.1

اع إذا مل يكن لدى املورد نسبة محددة خاصة به ومعتمدة من قبل وحدة املحتوى املحيل وتنمية القط 4.4.5.2

، فإنه يتم الرجوع إىل امللحق أ يف النموذج )أو مل يتم تحديد املورد عند وضع خطة املحتوى املحيل(الخاص

، يف حال أنه مل يتم تحديد املورد بعد()أو املنتج املراد رشاؤه  وتحديد أي من القطاعات ينتمي إليها املورد

 يف العمود "نسبة املحتوى املحيل للمورد" ومن ثم يتم وضع نسبة املحتوى املحيل الخاصة بذلك القطاع

( ويف نهاية الجدول، ينبغي عىل املتنافس إدخال القيمة املتبقية واملتوقع إنفاقها عىل 4.2يف )القسم  4.4.6

 السلع والخدمات خالل فرتة املرشوع، بحيث يتم احتسابها كالتايل: 

إجاميل املتوقع إنفاقه عىل أكرب  -إجاميل اإلنفاق عىل السلع والخدمات املتوقع لتنفيذ املرشوع 

 % من قيمة اإلنفاق عىل السلع والخدمات( لتنفيذ املرشوع70مورد )أو  50

املنتجات املصنعة يف الدول الخليجية يتم التعامل معها كمنتجات سعودية تحت مسمى "منتجات وطنية"  4.4.7

نتجات )انظر امللحق أ يف منوذج ويتم إعطائها نسبة املحتوى املحيل حسب القطاع الذي تنتمي إليه هذه امل

 خطة املحتوى املحيل(.

 



  

8 
 

 : تطوير القدرات5القسم  5-4

يف خالل فرتة املرشوع لتنفيذ أعامل املرشوع  املحلية القدراتيف هذا القسم تكاليف تطوير  املتنافسيذكر  4.5.1

اململكة؛ )ج( البحث املجاالت التالية: )أ( تدريب السعوديني وتطويرهم؛ )ب( تطوير املوردين املوجودين داخل 

 .، )د( اإلنفاق عىل األصول املنتجة يف اململكةوالتطوير املحيل

لتدريب والتطوير، باواملتعلقة  العقد فرتة تنفيذ بذكر النفقات خالل  (5.1القسم ) استكامل املتنافسيجب عىل  4.5.2

 مبارشة. املتنافس، للسعوديني املوظفني من قبل هيف املوقع أو خارج سواءً 

سري ما تم إدخاله يف ف( األساليب واألنشطة واملبادرات التي سينفذها لت7.1يوضح املتنافس يف )القسم  4.5.3

وقد يشمل ذلك توظيف السعوديني وتدريبهم وتدرجهم من حيث املسار املهني وزيادة ( 5.1القسم 

يتعلق بالتوظيف والتدريب مرتباتهم(. ويف إطار ذلك، يتعني عىل املتنافس تقديم ما يدل عىل وضعه لربنامج 

 والتقدم/ التدرج الوظيفي للسعوديني يف الوظائف املختلفة، مام يشمل وال يقترص عىل:

  اإلجراءات املتبعة فيام يتعلق بالتوظيف لزيادة ما ييل: )أ( توظيف السعوديني، )ب( توظيف اإلناث

 سنة. 30و 18والشباب الذين ترتاوح أعامرهم بني 

 الل تنفيذ العقد، مبا يف ذلك: مجموعة املهارات الرئيسية لتطوير السعوديني؛ تدريب السعوديني خ

وأنواع برامج التدريب التي يتعني تنفيذها سواء كانت تجرى يف الفصول الدراسية أو التدريب عىل رأس 

ها العمل؛ والتعاون مع معاهد التدريب املحلية؛ وقامئة الدورات التدريبية وعدد املشاركني املتوقع ب

 ومدتها واملؤهالت التعليمية التي من املقرر الحصول عليها.

  مسارات وظيفية للسعوديني خالل فرتة العقد، ال سيام ما ييل: التقدم/ التدرج الوظيفي للمناصب يف

اإلدارة العليا ذات الرواتب العالية والوظائف املهنية واإلرشافية؛ وبرامج تقييم األداء؛ وبرامج التدريب 

يه؛ وانخراط السعوديني يف وظائف الوافدين؛ ووضع مسارات مهنية خاصة للشباب الذين ترتاوح والتوج

 عاًما. 30و 18أعامرهم بني 

  العمل بعد التدريب وفرص التوظيف املحددة بعد فرتة العقد واملساعدات املقررة للموظفني

 عاًما. 30و 18رتاوح أعامرهم بني لالستفادة من الفرص، والرتكيز بشكل خاص عىل اإلناث والشباب الذين ت

املوردين املحليني لزيادة عىل  فرتة تنفيذ العقدخالل نفقات بذكر ال (5.2 القسم)استكامل  املتنافسيتعني عىل  4.5.4

قدراتهم اإلنتاجية وتحسني مستوى الجودة لديهم ومتكينهم من الوصول إىل األسواق وغري ذلك من 

 .املحليةاملبادرات التمكينية للمنشآت 

سري ما تم إدخاله يف لتف (7.2عىل املتنافس أن يقدم وصًفا لألساليب واألنشطة واملبادرات يف )القسم  4.5.5

ت الصغرية املنشآ بتطوير  -ىل سبيل املثالع-املتنافس  قد يقومولتحقيق هذه الغاية، ( 5.2القسم )

كفاءتهم وتوفري التدريب لهم واملتوسطة واملوردين داخل اململكة املشرتكني يف تنفيذ العقد ورفع 

 والتعاون معهم ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال الحرص:

  يف اململكة إىل املستوى الذي يتطلبه العقد  واملصنعنياالرتقاء باملنشآت الصغرية واملتوسطة

العملية تطوير وااللتزام باملعايري الدولية والصحة والسالمة والبيئة والجودة وذلك من خالل 

 يلية والكفاءة وضامن الجودة. التشغ
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  تطوير املهارات وتنمية الكفاءات ملوظفي املنشآت الصغرية واملتوسطة واملوردين اآلخرين يف

 اململكة الذين يشاركون يف تنفيذ العقد. 

  يف اململكة ممن يتميزون باألداء األفضل واملصنعني لمنشآت الصغرية واملتوسطة لتقديم الدعم

 تفادة من فرص أخرى ودخول أسواق أخرىملساعدتهم يف االس

 

املبادرات التي تستهدف عىل  العقد فرتة تنفيذ خالل نفقات بذكر ال (5.3 القسم)استكامل  املتنافسيتعني عىل  4.5.6

 أنشطة البحث والتطوير التي تتم يف اململكة العربية السعودية.

من ، و)ب(ذكر الفوائد املتوقعة 5.3، يتعني عىل املتنافس )أ( تفسري ما تم إدخاله يف القسم (7.3)القسم يف  4.5.7

ضيح املبالغ املذكورة يف ، عىل أن تكون هذه األساليب/ األنشطة والفوائد كفيلة بتو اإلنفاق يف هذا املجال

 (.5.3 )القسم

الرأساملية عىل األصول اإلنتاجية الثابتة يف ت بإدخال قيمة النفقا(  5.4يتعني عىل املتنافس استكامل )القسم  4.5.8

 ويتوجب عىل املتنافس مراعاة التايل: .تنفيذ العقديعتزم بتنفيذها وذلك لالستفادة منها أثناء والتي  اململكة

أن ال يكون بناء هذه األصول متطلب نصت عليه كراسة املواصفات، أي أن االستثامر يف هذه األصول قرار ناتج من  4.5.8.1

 املتعاقد ببناء أصول إنتاجية يف اململكةرغبة 

 .6ر ما تم إدخاله يف هذا القسم مع ما تم إدخاله يف القسم ر ال ينبغي أن يتك 4.5.8.2

 أن تكون هذه األصول مرتبطة بالعقد املراد تنفيذه  4.5.8.3

قوم بها لتنفيذ هذا العقد. وعند يس( وصف النفقات الرأساملية التي 7.4يف )القسم  املتنافسيجب عىل  4.5.9

ومكان تواجدها والغرض منها وكيفية ارتباطها األصول قدم ملحة عامة موجزة عن أنواع يالقيام بذلك، ينبغي أن 

 (.5.4. وستستخدم هذه املعلومات كمربر للنفقات الرأساملية الواردة يف )القسم بالعقد

ما تم إدخاله يف األقسام األخرى من تكرار ، يتعني عىل املتنافس عدم (5.4)القسم إىل  (5.1)القسم من  4.5.10

 .النموذج

 : إهالك األصول املنتجة داخل اململكة العربية السعودية6القسم  6-4

جميع بيانات األصول التي يتم إدخالها يف هذا القسم يجب أن تكون لألصول التي لها ارتباط مبارش بتنفيذ العقد،  4.6.1

 أي أصول ليس لها ارتباط مبارش بتنفيذ العقد )مثل: املباين اإلداري للرشكة(.كام ينبغي استبعاد 

يتم احتساب جزء من قيمة إهالك األصول املنتجة يف اململكة عىل أنه محتوى محيل يف حال أنه تم رشاء  4.6.2

 هذه األصول من داخل اململكة العربية السعودية مبا يتناسب مع نوع األصل 

استخدامها قيمة إهالك األصول املنتجة داخل اململكة العربية السعودية املتوقع ل يتم إدخا 6.1يف القسم  4.6.3

وذلك بناء عىل لتنفيذ املرشوع خالل فرتة العقد  )مبا يف ذلك األصول التي تم رشاؤها من خارج اململكة( 

 املنهجية التي يتم اتباعها عند احتساب إهالك األصول يف القوائم املالية

 تم تفصيل اإلهالك بناًء عىل نوع األصول املنتجة مع مراعاة التايل:ي 6.2يف القسم  4.6.4
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يتم إدراج قيمة إهالك األصول املنتجة التي تم رشاؤها من داخل اململكة فقط، أما األصول التي تم رشاؤها من  4.6.4.1

 خارج اململكة فال يتم إدخالها يف هذا القسم

 نها أصول تم رشاؤها من داخل اململكة باإلمكان افرتاض "املباين" و"تحسينات األرايض"عىل أ  4.6.4.2

املتوقع من خالل إدخال القيمة املتوقعة إلهالك األصول املنتجة داخل اململكة  6.2يتم استكامل تعبئة القسم  4.6.4.3

 حسب نوع األصل.استخدامها لتنفيذ املرشوع خالل فرتة العقد 

يف حال أن نوع األصل اإلنتاجي مل يكن موجود يف القامئة، فإنه يتوجب عىل املتنافس إدخال قيمة اإلهالك  4.6.4.4

 املتوقعة يف الخانة "أخرى"، 

يف حال أنه تم اختيار نوع من األصول املنتجة تحت القسم "أخرى"، فإنه يتوجب عىل املتنافس، تقدير نسبة  4.6.4.5

 تفاظ باألسباب واملربرات الداعمة لوضع هذه النسبةاملحتوى املحيل لهذا القسم، مع االح

 سيتم احتساب املحتوى املحيل من قيمة اهالك األصول املنتجة بشكل تلقايئ 4.6.5
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 املصطلحاتو التعريفات  -ملحق

 مؤرشات األداء الرئيسية الخاصة باملحتوى املحيل اتتعريف

خالل أجور القوى العاملة  إجاميل قيمةالقيمة املضافة للمملكة العربية السعودية من العاملة )بالريال السعودي(: 

وال ينبغي تكرار هذه . للمنشأةوى العاملة قال ضمن%( 37%( والوافدين )100للموظفني السعوديني )فرتة تنفيذ العقد 

  النفقات يف أكرث من قسم يف النموذج

هي القيمة املرتبطة باملكونات الخدمات )بالريال السعودي(: و القيمة املضافة للمملكة العربية السعودية من السلع 

لعملياته  املوردينمن جميع خالل فرتة تنفيذ العقد  برشاؤها املتنافسسيقوم السلع والخدمات التي يف السعودية 

  النفقات يف أكرث من قسم يف النموذجوال ينبغي تكرار هذه . فذة داخل اململكةنامل

من أجل تدريب السعوديني خالل فرتة تنفيذ العقد نفقات الهو إجاميل تدريب السعوديني وتطويرهم )بالريال السعودي(: 

من املمكن ، مبا يف ذلك التدريب يف موقع العمل وخارجه، فعىل سبيل املثال  املتنافسلدى ضمن القوى العاملة 

التعريفي للموظفني وتدريب البيئة والصحة والسالمة/ إدارة الصحة والسالمة باإلضافة إىل التدريب عىل  تضمني التدريب

وال ينبغي تكرار هذه النفقات يف أكرث ، املهارات التقنية واملهنية والتدريب الداخيل والتدريب املهني واملنح الدراسية

 .من قسم يف النموذج

عىل املوردين املحليني خالل فرتة تنفيذ العقد  املتنافسهو إنفاق الريال السعودي(: اإلنفاق عىل تطوير املوردين )ب

لزيادة قدراتهم اإلنتاجية وتحسني مستوى الجودة لديهم ومتكينهم للوصول إىل األسواق وغري ذلك من املبادرات 

 وذج.وال ينبغي تكرار هذه النفقات يف أكرث من قسم يف النم التمكينية للمنشآت املحلية

نفاق عىل أنشطة البحث والتطوير التي تجرى يف اإل هو  اإلنفاق عىل البحث والتطوير املحيل )بالريال السعودي(:

 .وال ينبغي تكرار هذه النفقات يف أكرث من قسم يف النموذج .خالل فرتة تنفيذ العقداململكة العربية السعودية 

ألصول اإلنتاجية داخل اململكة العربية السعودية اإهالك هي  :اإلهالكالقيمة املضافة للمملكة العربية السعودية من 

 .)مثال عىل األصول: مصنع، ملكية عقارية، معدات(خالل فرتة تنفيذ العقد 

 

 املصطلحات 

 املصطلحات العامة

 العاملةسعودية سواًء العنارص عىل الإجاميل اإلنفاق يف اململكة العربية السعودية  باملحتوى املحيليُقصد 

 .والتقنيةوالخدمات واألصول  والسلع

أو  السلعالتعاقد أو اتفاقية الخدمة أو أمر الرشاء أو أية اتفاقيات تعاقدية أخرى لغرض رشاء وثيقة بالعقد يقصد 

 .من أجلها كراسة الرشوط واملواصفات تالخدمات التي صدر 

.  
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 القوى العاملة

القوى العاملة الداخلية فقط، التي تتألف من املوظفني واملتعاقدين  تعني املتنافسالقوى العاملة لدى 

 الداخليني.

 .أو من يعامل نظامياً معاملة السعودي تعني أي شخص يحمل الجنسية السعودية سعودي

 .وال يعامل معاملة السعودي تعني أي فرد ال يحمل الجنسية السعودية وافد

املوظفون يف اإلدارة العليا: تعني املسؤولني التنفيذيني ذوي املناصب الوظيفية العالية الذين ميثلون  •

. ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي، ومدراء املالية واملوارد البرشية والبيئة والصحة للمنشأةالوظائف الرئيسية 

 والسالمة واملشرتيات والعمليات والشؤون القانونية وما إىل ذلك.

يعمل يف مختص واملوظفون ذوو الخربة يف مجال العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات: تعني أي فرد  •

. ويضم هذا تعليمه الجامعيمجال العلوم أو التقنية أو الهندسة أو الرياضيات عىل أن يكون هذا الفرد قد أنهى 

صنَّف املهندسون الذين يكونون أيًضا يف التعريف عىل سبيل املثال املهندسني واملعامريني واملحاسبني. وي

 مستوى إداري/ إرشايف عىل أنهم موظفون ذوي خربة وليسوا مدراء أو مرشفني.

املوظفون ذوو الخربة يف املجاالت األخرى: يُقصد بهم األفراد العاملون يف مهنة معينة والذين ال ينتمون  •

. ويضم هذا التعريف عىل الجامعييات والذين أمتوا تعليمهم إىل مجاالت العلوم أو التقنية أو الهندسة أو الرياض

 سبيل املثال املحامني، وموظفي املشرتيات.

قائد فريق أو مدير يرشف عىل مرؤوسني ولكنه ال  بذلكاملوظفون يف املستوى اإلداري/ اإلرشايف: يُقصد  •

و ة يف مجال العلوم أو التقنية أو الهندسة أ يعترب جزًء من فريق اإلدارة العليا وال يعترب من املوظفني ذوي الخرب 

الرياضيات واملجاالت املهنية األخرى. يشتمل هذا املستوى الوظيفي عىل مستوى اإلدارة املتوسطة مثل 

مسؤول عامل اإلنشاءات واملرشفني عىل املعدات ومسؤويل اإلعالم والتسويق وقادة فريق إدارة األعامل 

 وغريها من املناصب املشابهة.

املوظفون ذوو املهارات العالية: يُقصد بهم األفراد الذين يتمتعون بخربة فنية كبرية تراكمت مع مرور عدد  •

من السنوات. وقد يكون العامل املاهر قد حرض كلية تقنية أو تعلم مهاراته عن طريق التدريب املهني أو اكتسبها 

وعامل  والبنائنيريف عىل سبيل املثال الكهربائيني من خالل العمل عىل مدار عدد من السنوات. ويضم هذا التع

 اللحام والحرفيني ومسؤويل األعامل ومساعدي املوظفني ومربمجي الحاسوب ومشغيل املعدات واملكائن.

املوظفني ذوو املهارات املحدودة: يُقصد بهم األفراد الذين يتمتعون مبجموعة من املهارات التي متكنوا  •

فرتة قصرية من الوقت )بضعة أسابيع أو أشهر(. وتتضمن هذه املناصب مثل السائقني  من اكتسابها يف غضون

 وخدمات االستقبال والرتحيب والحراسة وعامل البناء وما إىل ذلك.

مل يحصلوا بعد عىل تدريب ويعملون يف املجاالت التي ال يُقصد بهم العامل الذين  املوظفون غري املهرة: •

 تتطلب مهارات محددة.

 تطوير القدرات 

 . للمتعاقدالتابعة املرافق تدريب العاملني، الذي يجري يف أحد مواقع املشاريع أو  بالتدريب يف املوقعيقصد 

 .للمتعاقدالتابعة املرافق تدريب العاملني، الذي ال يجرى يف أحد مواقع املشاريع وال  بالتدريب خارج املوقعيقصد 


