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نظرة عامة و قيم
شركة المياه الوطنية
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نظرة عامة
أنتــم شــركاؤنا فــي تحقيــق رؤيتنــا نحــو خدمــات بيئيــة مســتدامة ذات جــودة
عالية فـــــي جـمـــيع منـاطـــق الممـلكـــة ،لتحسين جــــودة الحيــــاة اليــــوم وفــــي
ا لمستقبـل .
إن رســالتنا التــي نهــدف مــن خاللهــا إلــى توفيــر الميــاه وخدماتهــا ،وتحســين
مســتوى الجــودة فــي جميــع أنحــاء المملكــة بالتعــاون مع شــركائنا لرفــع الكفاءة
والفعاليــة ،وتحقيــق االســتدامة الماليــة ،تتمثــل بااللتــزام بقيمنــا التــي نؤمــن بهــا.

6

ِقيم شركة المياه الوطنية

العميل أوال

االحترام المتبادل

الشفافية

إدارة عالقـات المورديـن
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القواعد
للمورد
السلوكية
ّ

8

القواعد السلوكية للمورد
تســعى شــركة الميــاه الوطنيــة إلــى تنظيــم عالقتهــا مــع شــركاء أعمالهــا ،مــن بينهــم المصنّ عيــن
والمورديــن والمتعاقديــن مــن الباطــن ،وذلــك مــن أجــل حمايــة حقــوق
والمقاوليــن واالستشــاريين
ّ
الشــركة ،وشــركاء األعمــال علــى حـ ٍـد ســواء ،إذ تتعامــل معهــم بــكل شــفافية ،وتتوقــع منهــم االلتــزام

باألنظمــة واللوائــح الســارية ،والعقــود واالتفاقيــات المبرمــة ،وسياســات الشــركة طــوال مــدة التعاقــد،
وذلــك يتضمــن التزامهــم بالممارســات التجاريــة األخالقيــة ،واالبتعــاد عــن أي ممارســات غيــر قانونيــة

مثــل :الســماح باالنحيــاز ،أو التحامــل وتجــاوز المعاييــر ،أو عــدم الحفــاظ علــى مســتوى الكفــاءة المتفــق
عليــه ،أو الرشــوة ،و أي صــورة أخــرى مــن صــور الممارســات غيــر القانونيــة ،أو غيــر األخالقيــة.

الصحة والسالمة واألمن والبيئة في شركة المياه الوطنية

تعــد الصحــة والســامة واألمــن مــن صميــم األنشــطة التجاريــة لشــركة الميــاه الوطنيــة ،وتلتــزم الشــركة

تامــا بحمايــة البيئــات التــي تعمــل فيهــا ،وتتوقــع مــن شــركاء أعمالهــا ضمــان الرقابــة الصارمــة
التزامــا ً
ً

علــى معاييــر الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة ذات الصلــة عــن طريــق مــا يأتــي:

وفقــا للتشــريعات ولوائــح الصحــة
الســعي إلــى حمايــة صحــة جميــع العامليــن معهــم ولديهــم ،والحفــاظ علــى ســامتهم وأمنهــم
ً
والســامة واألمــن والبيئــة العالميــة.

امتالكهــم لسياســات وإجــراءات فعالــة فــي مجــال الصحــة والســامة واألمــن والبيئــة ،وتعميــم تلــك السياســات واإلجــراءات ،ونشــرها
إلــى موظفيهــم.

التأكــد مــن حصــول منســوبيهم علــى التدريــب الكافــي فــي مجــال الصحــة و الســامة و األمــن و البيئــة ،إضافــة إلــى تزويدهــم بالمعــدات
الالزمــة ألداء مهامهــم بأمــان.

االعتراف بحق منسوبيهم ،والتزامهم بالتوقف عن العمل غير اآلمن.

ووفقا للتشريعات البيئية والممارسات الصناعية المقبولة.
تنفيذ عملياتهم بطريقة مسؤولة من الناحية البيئية،
ً

إدارة عالقـات المورديـن
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المحتوى
المحـلــي

10

برنامج المحتوى المحلي في شركة المياه الوطنية (تــعــزيــز)
هــو برنامــج يهــدف إلــى المســاهمة فــي رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال دعــم التصنيــع
محليــا.
المحلــي ،ورفــع كفــاءة اإلنتــاج
ً

أهداف برنامج المحتوى المحلي (تعزيـز) :

المساهمة في رؤية المملكة ورفع الناتج المحلي

إضافــة

قيمــة

لسلســلة اإلمــداد

زيــــــــادة نـســبـــــــة

المحتــوى المحلــي

خـــلــــق فــــــرص
وظيفيــة جديــدة

دعم التصنيع المحلي ونقل التقنية
تطبيق آليات المحتوى المحلي

إدارة عالقـات المورديـن
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المحتوى المحلي
ﻫﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،واﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ،واﻷﺻﻮل واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،وﻧﺤﻮﻫﺎ.

مؤشرات قياس المحتوى المحلي:
الرواتــب فــــي الممــلكـــة

اإلنفـــــاق علـــــى السلــع

العربيــة الســعودية.
A

والخدمــات.
B

اإلنفـــاق علـــــى تطـــوير

اإلنفــــاق علـــــى تــــــدريب

الســعوديين.

D

C

القيـــمــــة االســــتهالكية

اإلنفــاق عـــــلى البـــــحث

لألصــول فــي المملكــة

والتطويــر.

E

المورديــن.
ّ

F

العربيــة الســعودية.

إجمالي اإلنفاق.
G
مـعــادلــة حســاب
المحتوى المحلـي
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المحتوى المحلي = %

A + B + C +D +E +F
G

100 X

آليات تطبيق المحتوى المحلي:
آﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اإللزامية:
تهــدف هــذه اآلليــة إلــى دعــم المنتجــات الوطنيــة ،أو مبــادرات تصنيــع منتجــات جديــدة
بالمملكــة العربيــة الســعوديةمن خــال:

 1زيادة نسبة المحتوى المحلي في عقود المقاولين.
 2تحفيــز الشــركاء االســتراتيجيين للمســاهمة فــي زيــادة نســبة المحتــوى
المحلــي مثــل القــوى العاملــة والســلع والخدمــات.
 3تشجيع الصناعات المحلية الداعمة.

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ اﻟﺴﻌﺮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ اﻟﻮطني:
تهــدف هــذه اآلليــة الــى إعطــاء أفضليــة ســعرية للمنتجــات الوطنيــة بنســبة  10%علــى
نظيراتهــا مــن المنتجــات األجنبيــة.

آﻟﻴﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ:
تهــدف هــذه اآلليــة إلــى تحديــد حــد أدنــى مطلــوب للمحتــوى المحلــي – علــى
مســتوى العقــد – فــي بعــض المشــاريع التــي يتــم تحديدهــا.

آﻟﻴﺔ تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
تهــدف هــذه اآلليــة إلــى منــح المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة أفضليــة فــي الســعر
بنســبة .%10

إدارة عالقـات المورديـن
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تأهيل
الموردين
ّ

14

متطلبات التسجيل لدى شركة المياه الوطنية*:
المتطلبات اإلدارية

إرفــاق خطــاب إلــى شــركة الميــاه الوطنيــة مصـ ّـدق مــن الغرفــة التجاريــة ،والــذي يحتــوي علــى

“تفاصيــل االتصــال بالمفــوض الــذي ســوف يكــون علــى اتصــال بشــركة الميــاه الوطنيــة (االســم،
البريــد اإللكترونــي ،رقــم الهاتــف).

*الشركات األجنبية :يتم إرفاق خطاب مصدق من السفارة/القنصلية السعودية”.
شهادة السجل التجاري .

نسخة من اشتراك الغرفة التجارية.

شهادة السعودة.

شهادة الزكاة .

شهادة التأمينات االجتماعية.

شهادة القيمة المضافة.

شهادة الهيئة السعودية للمقاولين

خطــاب بنــك يتضمــن رقــم اآليبــان الخــاص
بالشركة/المؤسســة.

(تصنيف بلدي).

رخصة ترخيص صناعي للمصنّ عين
المتطلبات الفنية

إرفــاق نســخ مــن العقــود ،أو أوامــر الشــراء المنفــذة خــال  8ســنوات ســابقة مــع إظهــار
اســم المشــروع وقيمتــه
المتطلبات المالية

مدققة من محاسب قانوني.
إرفاق القوائم المالية آلخر ثالث سنوات و تكون
ّ
المورد التقديم عليها
*قد يتطلّ ب التقديم متطلبات أخرى وفقاً لنطاقات األعمال التي يود
ّ

يتوجب أن تكون المستندات والشهادات المطلوبة سارية الصالحية
إدارة عالقـات المورديـن
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الموردين:
تأهيل
ّ
المــورد إلتمــام المشــاريع الخاصــة بشــركة الميــاه
عمليــة يتــم مــن خاللهــا دراســة أهليــة
ّ
الوطنيــة مــن خــال اجتيــازه لشــروط التأهيــل.

المجاالت التي يتم التسجيل بها لدى شركة المياه الوطنية:

مقاول

استشاري

مورد
ّ

مصنّ ـــع

خطوات التسجيل لدى شركة المياه الوطنية:
1
المورديــن الراغبيــن فــي التعامــل مــع
يجــب علــى
ّ
شــركة الميــاه الوطنيــة التســجيل مــن خــال زيــارة
موقــع شــركة الميــاه الوطنيــة

4
المــورد عــن تقديــم المعلومــات
فــي حــال عجــز
ّ
المطلوبــة ،ســوف يتــم اســتبعاده مــن التأهيــل.

2
تعبئــة بيانــات التســجيل المطلوبــة علــى بوابــة
المورديــن الخاصــة بشــركة الميــاه الوطنيــة.
ّ

3
التأكــد مــن وجــود جميــع المســتندات المطلوبــة،
المــورد
وفــي حــال عــدم وجودهــا يجــب علــى
ّ
اإلبــاغ رســمياً عــن أســباب عــدم وجودهــا.

5
ـورد عبــر البريــد اإللكترونــي المســجل لــدى الشــركة متضمنً ــا “ رابــط يوضــح
بعــد إتمــام مرحلــة التســجيل ،ترســل رســالة الــى المـ ّ
ـورد ،يصــدر النظــام رقــم مــورد ،ويتــم إرســال بريــد إلكترونــي متضمنً ــا (اســم المســتخدم
حالــة الطلــب” ،وبعــد اعتمــاد تأهيــل المـ ّ
ـورد.
وكلمــة المــرور) إلــى العنــوان البريــدي الخــاص بالمـ ّ

16

مراحل اعتماد المواد في شركة المياه الوطنية:

زيــــــارة صـــفــــحـــــة
المورديــن (اعتمــــاد
ّ
المــــــواد)

قــراءة التــــعـليمـــات
وإرفـاق الــمستنــدات

اللقاء اختياري لبعض
المواد

اإلجابة عن االستفسارات
أو إكمال اإلختبارات
الالزمة

مراجعة الطلب

تقييم المصنع من
طرف ثالث معتمد

الموافقة

الحصــول علــى رقــم
المــورد
ّ

إصدار شهادة اعتماد
المواد

إدارة عالقـات المورديـن
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تقييم أداء
الموردين
ّ

18

الموردين :
تقييم أداء
ّ
مورديهــا مــن شــأنها
المورديــن فــي شــركة الميــاه الوطنيــة ببنــاء عالقــة مــع
تقــوم إدارة عالقــات
ّ
ّ
تعزيــز العالقــة بيــن كال الطرفيــن ،وهــي تعمــل باســتمرار للتوصــل إلــى اتفاقيــات لتطويــر وتنفيــذ
المورديــن إلــى معاييــر شــفافة
التحســينات التــي تعــود بالنفــع المتبــادل ،إذ تســتند تقييمــات أداء
ّ
ومحــددة.

الموردين:
مجاالت تقييم
ّ
مقاول

مقاول صيانة

مشاريع

وتشغيل

استشاري

توريد وتركيب

مقدم خدمة
ّ

إشراف

استشاري
عام

الموردين:
معايير تقييم
ّ
يتــم إعطــاء درجــة لتقييــم األداء لعقــد معيــن وفتــرة معينــة مــن خــال معاييــر تقييــم محــددة
ـورد تكــون كاالتــي:
ـورد ونطــاق العمــل ،معاييــر تقييــم المـ ّ
تعتمــد علــى نــوع المـ ّ

الصحة والسالمة
واألمن والبيئة

إدارة عالقـات المورديـن

الجودة

إدارة المشروع

الجدول الزمني

المحتوى المحلي
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الموردين :
مستويات تقييم أداء
ّ

يوجد ثالثة مستويات لتقييم األداء كالتالي:

تقييم األداء

تقييم األداء

لعقد معين

تقييم األداء

لعقد معين

وفترة معينة

العام للمورد

المورد مع شركة المياه الوطنية
تعاقد
ّ
عقد (أ) فترة
تقييم ()1

تقييم األداء
لعقد معين
وفترة معينة

نتيجة التقييم
األول

تقييم ()2

عقد (ب) فترة
تقييم ()3

نتيجة التقييم
الثاني

تقييم ()1

نتيجة التقييم
الثالث

حساب المتوسط بناء على الفترات

تقييم األداء
لعقد معين

نتيجة التقييم
األول

تقييم ()2

نتيجة التقييم
الثاني

حساب المتوسط بناء على الفترات

النتيجة النهائية للعقد (ب)

النتيجة النهائية للعقد (أ)

حساب المتوسط بناء على قيمة العقود
تقييم األداء
العام للمورد

التقييم العام للمورّ د

الموردين:
فئات تقييم
ّ
المورديــن الذيــن يبلــغ أداءهــم اإلجمالــي  70%ومــا فــوق لنظــام الفئــات ،حيــث تــم
يتــم تأهيــل
ّ
المورديــن إلــى ثــاث فئــات رئيســية:
تصميــم النظــام لتصنيــف
ّ

مستوى األداء
ممتاز

المورد
فئة تقييم
ّ
فئة بالتينية

جيد جدا

فئة ذهبية

جيد

فئة فضية

مقبول
ضعيف

ال ينطبق علية نظام الفئات

المورديــن ذوي األداء المرتفــع فــي حــال انطبقــت عليهــم الشــروط اإلضافيــة ،كعــدد
يطبــق نظــام الفئــات لمكافــأة
ّ
المشــارييع و مجمــل قيمتهــا الفعليــة
ـوردون الذيــن ينخفــض مســتوى أدائهــم إلــى (ضعيــف) ،ســيتم إخضاعهــم لعــدد مــن اإلجــراءات التصحيحيــة لرفــع مســتوى
المـ ّ
الخدمــة المقدمــة و تحســين العالقــة مــع شــركة الميــاه الوطنيــة .فــي حــال إســتمرار تدنّ ــي التقييــم العــام فقــد يتــم إدراج
ـورد فــي الئحــة اإليقــاف المؤقــت أو القائمــة الســوداء ومنعــه مــن الدخــول فــي مشــاريع جديــدة.
المـ ّ
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قنوات التواصل مع
شركة المياه الوطنية

إدارة عالقـات المورديـن
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قنوات التواصل مع شركة المياه الوطنية:
بالموردين بموقع شركة المياة الوطنية:
من خالل زيارة صفحة العناية
ّ

www.nwc.com.sa

التواصــل فيمــا يخــص اإلستفســارات
المتعلقــة فــي المحتــوى المحلــي

local_content@nwc.com.sa

التواصــل فيمــا يخــص تســجيل المــواد و المصانــع و الحصول
علــى الشــهادات أو االعتمــادات

material_approval@nwc.com.sa
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