
 

 

 

 

 

 

 

 

 حيلواألحكام الخاصة باملحتوى امل الرشوط

 (مليون 400التي تتجاوز قيمتها  املشاريع)

  



 التعريفات -أوالً

 اركـة العنارص السعودية يف القوىإجاميل اإلنفاق يف اململكة العربية السعودية من خـالل مشـ املحتوى املحيل:

  العاملة

 والسلع والخدمات واألصول والتقنية

 املنشأة املتقدمة ألحد املناقصات املطروحة من قبل أحد األجهزة الحكوميةاملتنافس: 

 املنشأة التي يتم التعاقد معها من قبل الجهة الحكومية لتنفيذ األعامل أو املشرتيات املتعاقد: 

عتمدة من قبل وحدة املحتوى املحيل وتنمية القطاع الخاص املمكاتب املحاسبة القانونية أحد  التدقيق: مكتب

 املقدمة من قبل املتعاقدالبيانات املتعقة باملحتوى املحيل و لتدقيق والتأكد من صحة ل

املخطط الوصول لها نسبة املحتوى املحيل منوذج يتم تعبئته من قبل املتنافس ويعكس  خطة املحتوى املحيل:

 خالل فرتة تنفيذ العقد

 ايلمرحلة التقييم املمقدار التفضيل الذي سيمنح للمحتوى املحيل يف  :يف التقييم املايل ملحتوى املحيلان وز 

 للعروض

تقارير يتم رفعها من قبل املتعاقد بشكل دوري إلشعار الجهة املستفيدة مبستوى األداء فيام يخص تقارير األداء: 

 نسبة املحتوى املحيل

نسبة مئوية توضح الفرق بني نسبة املحتوى املحيل الحالية واملستهدفة يف خطة املحتوى املحيل،  :اإلنحراف نسبة

  قياسها بناًء عىل املعادلة التالية: ويتم 

 نسبة املحتوى املحيل الحالية –نسبة االنحراف= نسبة املحتوى املحيل املستهدفة 

 

 

 

 

 



 أحكام عامة -ثانياً 

وليس عىل املدخالت التي بناًء عليها  للمحتوى املحيلاإلجاملية يكون التزام املتعاقد عىل مستوى النسبة  .1

 للمحتوى املحيل اإلجامليةتم احتساب النسبة 

يعترب تحقيق النسبة اإلجاملية للمحتوى املحيل حسب ما تضمنته خطة املحتوى املحيل جزًء ال يتجزأ من  .2

 التزامات تنفيذ العقد

املحتوى املحيل، فإن ذلك يعترب نقصاً يف مستوى األداء وذلك بالتزامه حيال متطلبات املتعاقد أخل يف حال  .3

وفقا للامدة الثالثة والثامنون من الالئحة التنفيذية لنظام املنافسات واملشرتيات الحكومية الصادر باملرسوم 

% من قيمة  10مبا ال يزيد عن  املالية للحسومات معرض املتعاقد يكونهـ و 4/9/1427( وتاريخ 58املليك رقم )

 العقد

 التايل: املايل حسميساوي مقدار ال .4

 قيمة العقد * التقييم املايل * نسبة االنحراف= وزن املحتوى املحيل يف  املايل حسممقدار ال

 % 5يف الحاالت التي تزيد فيها نسبة االنحراف عن  املايل حسميتم تطبيق ال .5

 يتحمل املتنافس كافة التكاليف املتعلقة مبتطلبات املحتوى املحيل  .6

 املحتوى املحيلخطة  -ثالثاً 

 الفني التحليليعترب تقديم خطة املحتوى املحيل مطلباً أساسياً الجتياز املتنافس مرحلة  .1

لهذه  املرفقيتوجب عىل املتنافس اتباع التعليامت املذكورة يف دليل تعبئة خطة املحتوى املحيل  .2

 الكراسة

 يجب أن تكون جميع املبالغ املالية الواردة يف خطة املحتوى املحيل بالريال السعودي .3

يجب أن تكون بيانات الخطة املقدمة متوافقة مع ما يتم عكسه يف القوائم املالية للمنشأة وحسب قواعد  .4

 الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني

، والذي يبني نسبة املحتوى لهذه الكراسةاملرفق يلتزم املتنافس بتعبئة منوذج خطة املحتوى املحيل  .5

 املحيل التي يلتزم بتحقيقها املتنافس عند فوزه باملنافسة 

 العقدمن إجاميل نفقات املتعاقد يف هذا ينبغي أن تعكس خطة املحتوى املحيل نسبة املحتوى املحيل  .6

 ، وفقاً لنموذج خطة املحتوى املحيلقد وليس عىل مستوى املنشأة()أي عىل مستوى الع

طلبها الجهة الحكومية أثناء عملية تقييمها لخطة املحتوى فس بتقديم كافة املعلومات التي تيلتزم املتنا .7

 املحيل

يوماً   60خاللالعقد، وأن يتم ذلك  يفيلتزم املتعاقد بتقديم خطة تدرجية للوصول إىل النسبة املستهدفة  .8

 من تاريخ الرتسية



عىل نسبة املحتوى املحيل املخطط الوصول لها خالل كل فرتة يستوجب  التدرجيةينبغي أن تشتمل الخطة  .9

 متابعة األداء -وفق ماهو محدد يف القسم خامساً  فيها رفع تقرير أداء

ة للتحقق من صحة نشأ للم قوائم املالية املدققةالمع  كورة يف تقارير األداءيجب أن تتوافق املعلومات املذ  .10

 التي تم رفع التقارير فيها لذات السنة املالية عىل املرشوع اإلنفاق

 التحقق من صحة البيانات -رابعاً 

من قبل وحدة  تدقيق معتمد مكتبيجب عىل املتعاقد تدقيق واعتامد تقارير املحتوى املحيل بواسطة  .1

 املحتوى املحيل وتنمية القطاع الخاص قبل تقدميها إىل الجهة الحكومية يف الحاالت التالية:

 متابعة األداء -يف القسم خامساً تقارير األداء وفق ما هو محدد  .أ

لك ، وذقارير األداءيف ت املقدمة البياناتيلتزم املتعاقد بتقديم كافة املعلومات والوثائق التي تثبت صحة  .2

 .ذلكتدقيق ال مكتبعند طلب الجهة الحكومية أو 

 متابعة األداء -خامساً 

وفق منوذج متابعة خطة املحتوى املحيل السنوي  يلتزم املتعاقد برفع تقارير األداء للجهة الحكومية .1

 وفقاً ملا ييل:و  للعقود الكبرية

 تعاقد ملالدى  ةاملالي السنةتقرير أداء غري مدقق يف منتصف  .أ

 لدى املتعاقدتقرير اداء مدقق يف نهاية السنة املالية  .ب

 )تقرير نهايئ( العقدالسنة املالية التي تسبق نهاية تقرير أداء مدقق يف نهاية  .ج

 تقرير أداء مدقق يف نهاية العقد )تقرير اختياري( .د

 العقد تاريخ بداية يُعفى املتعاقد من تسليم تقرير أداء يف الستة أشهر األوىل من .2

برشط أن يتم إشعار الجهة الحكومية  العقد )التقرير االختياري( يف نهاية تسليم تقرير األداءلمتعاقد حق لي .3

 يوم من تاريخ انتهاء العقد. 30برغبة املتعاقد بتسليم التقرير االختياري وذلك قبل 

يوم من تاريخ انتهاء  60يف حال تقديم التقرير االختياري، يلتزم املتعاقد بتسليم التقرير خالل فرتة ال تتجاوز  .4

 العقد.

هي املرجع يف تحديد مدى التزام  التي تم التوصل إليها وفق التقرير النهايئسبة املحتوى املحيل ن تعترب .5

يف  املتعاقد بخطة املحتوى املحيل، ويف حال مل يتم الوصول لنسبة املحتوى املحيل املستهدفة

مدقق بواسطة مكتب تدقيق معتمد للجهة اختياري قرير ، فإنه يجوز للمتعاقد تقديم تالتقرير النهايئ

 الحكومية يوضح نسبة املحتوى املحيل التي تم التوصل إليها يف نهاية العقد.


