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االف�تــاحية

 يعتبر قطاع المقاوالت من أكثر القطاعات التجا��ة عرضة للمخاطر بمختلف انواعها وغالبا ما �تعامل المنشآت العاملة في القطاع مع هذه
 المخاطر باحت�افية كافية تضمن تخفيف االثار السل�ية المترتبة عليها من واقع خبرتهم العملية في القطاع ولط�يعة تلك المخاطر والتي عادة

يمكن قياسها والتنبؤ بها
 ان الخطر ال�اهن مع جائحة كو�ونا يعد ام�ا غير اعتيادي عجز عن التنبؤ به منظمات عالمية كبرى وال يمكن القاء اللوم هنا على المنشآت
 لعدم القدرة على التعامل معه او التنبؤ به. ولكن االج�اء المنطقي حاليا هو البدء �إعداد الخطط  للخ�وج من االزمة بأقل الخسائر الممكنة

وتع��ز امكانية انطالقة العمل بعد تخطي الوضع الحالي �إذن اهلل
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المقترحات لتجاوز االزمة في قطاع المقاوالت:
 نشير هنا الى بعض الحلول والمقترحات التي يمكن تط�يقها من قبل المنشآت العاملة في قطاع المقاوالت لضمان تخفيف االثر المترتب

على االزمة والخ�وج ببعض الفرص االيجا�ية النطالق االعمال وتشتمل هذه المقترحات على التالي

اعادة جدولة �نفيذ المشا��ع  01
 يعد �نفيذ المشا��ع هو العمل االساس للمقاولين وعليه يترتب الربح او الخسارة في قطاع المقاوالت. ومما ال شك فيه ان �نفيذ المشا��ع
 بمختلف انواعها قد تأ�ر خالل االزمة الحالية مع تفاوت ذلك التأ�ير بناء على نوع المش�وع والنطاق الجغ�افي له. ويمكن االشارة الى تصنيف

المشا��ع واالج�اءات المرتبطة بها كاالتي

معالي تعميم  الى  االشارة  تجدر  هنا  الحكومية:   المشا��ع 
والموجه 1441هـ   /8/  20 بتا��خ   (13961) رقم  المالية   و��ر 
(74) من المادة  بتط�يق  للمشا��ع  المالكة  الحكومية   للجهات 
 نظام المنافسات والمشت��ات الحكومي والتي اشتملت على
المترتبة الغ�امات  تط�يق  للمشا��ع وعدم  الزمنية  المدة   تمديد 
 على ذلك. وبذلك يمكن االستفادة من هذا الق�ار بالتنسيق مع
والتي تمديدها  المق�ر  المدة  لتحديد  للمش�وع  المالكة   الجهة 

يمكن للمقاول فيها استعادة العمل بشكل منطقي وسلس

 مشا��ع القطاع الخاص: نظ�ا لعدم وجود أي ق�ا�ات مرتبطة 
المشا��ع في  تط�يقه  تم  ما  ان  اال  الخاص  القطاع   بمشا��ع 
ويستوجب الحالي  الوضع  صعوبة  على  دليال  يعد   الحكومية 
 ا�خاذ ق�ا�ات مشابهه ويمكن للمقاول التنسيق مع الجهات في
وآلية المش�وع  لوضع  منطقية  ب�ؤية  للخ�وج  الخاص   القطاع 

استعادة العمل فيه



https://sca.sa/04262020124859.pdf
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اعادة جدولة الق�وض وااللت�امات المالية  02
 ان ادارة االلت�امات المالية بفعالية هو جوهر النجاة من االزمة الحالية بل ومن اغلب االزمات
 التي يمكن مواجهتها في اي نشاط تجاري ومما ال شك فيه ان المقاول بدأ فعليا بالبحث
الجوانب على  الضوء  تسليط  هنا في  التق��ر  دور  ويكمن  ذلك  لتحقيق  الممكنة  السبل   عن 

التالية

ان الكثي��ن  لذهن  يتبادر  قد  نظام االفالس:   االستفادة من 
 نظام االفالس يعني خ�وج المنشأة من القطاع وتصفية جميع
 ممتلكا�ها ومشا��عها بل وت�اكم االلت�امات المالية عليها. �ينما
 �هدف النظام إلى تمكين المد�ن الُمفلس أو الُمتعثر أو الذي
 يتوقع أن ُيعاني من اضط�اب أوضاعه المالية وذلك ليستفيد من
المالية واستم�ا��ته، ورفع أوضاعه  ولتنظيم  اإلفالس،   إج�اءات 
 بعض اإلرهاق الذي ُيمكن أن يعصف به، وترتيب أوضاعه ود�ونه
 بحيث ُي�اعى قدرته على السداد مع االستم�ا��ة مع حفظ حقوق
 الدائنين. ويعد هذا كخيار اخير في حال عدم القدرة على االتفاق

مع الدائنين على الية لسداد الد�ون

 الحصول على مصادر للتمو�ل: قد تكون البنوك هي المصدر 
 الرئيس للتمو�ل ولكن مع الصعوبة التي تواجه بعض المنشآت
الخيا�ات في  التفكير  عليها  يجب  منها  التمو�ل  على   للحصول 
إلى مساعدة �هدف  الذي  برنامج كفالة  مثل  االخرى   المتاحة 
التمو�ل على  الحصول  في  والمتوسطة  الصغيرة   المنشآت 
 االسالمي الالزم لتطو�ر وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات
 المالية على التعامل مع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة،
 إضافة إلى جذب ش��حة جديدة من أصحاب المنشآت الصغيرة

والمتوسطة التي لم تعتاد على التعامل مع جهات التمو�ل

 خفض المص�وفات: ويمكن ذلك من خالل تفعيل المادة (41)
التكاليف يخص  فيما  العمل  نظام  من  التنفيذية  الالئحة   من 
 المترتبة على الكوادر البش��ة وايضا تأجيل او تخفيض االلت�امات

المترتبة على استئجار المعدات والم�افق وتو��د المواد

 االستفادة من المباد�ات الحكومية: ويكون ذلك من خالل
 الحصول على الدعم ل�وا�ب السعود�ين بنسبة 60% على س�يل
 المثال اضافة الى مبادرة عودة والتي تختص بسفر العمالة وما

الى ذلك من تأجيل للرسوم الحكومية وغيرها

التك�يف والمبادرة  03
 ويعني ذلك ا�خاذ الق�ا�ات وتط�يقها بشكل أس�ع بما يضمن ايجا�ية النتائج منها واغتنام الفرص المتاحة
 قدر االمكان. فعلى س�يل المثال مع ا�احة الحركة والتنقل بشكل محدود ولساعات معينة يفضل ان
 يقوم المقاول بتوفير سكن للعمالة في موقع المش�وع تفاديا لآلثار النا�جة من الالغالق وحظر التجول
 الكلي مثل ما حدث سابقا. ومن جانب اخر نقت�ح على المقاول البدء بضمان سالسل االمداد للمواد بل
وتوفير مساحة آمنه للتخ��ن في موقع المش�وع لضمان توفرها في متناول العمالة خالل سير العمل

ترتيب االولويات  04
 يتعين على المقاول اعادة ترتيب االولويات في �نفيذ المشا��ع واعادة �نظيم ف��ق العمل لديه بما يتناسب مع الموضع الحالي، فعلى س�يل
 المثال يكون التركيز على المشا��ع التي لم يتم منح تمديد لمدة العقد فيها من الجهة المالكة للمش�وع مقارنة بالمشا��ع التي تم منح
 التمديد بفترة كافية تضمن الوفاء بااللت�امات. وايضا التركيز على المشا��ع التي شارفت على اال�تهاء والتسليم لتحقيق الفائدة من استالم
الدخول في مشا��ع بالت��ث في  ينصح  االخرى. كما  المشا��ع  والمعدات في  العمالة  واستغالل  المش�وع  واغالق  المالية   المستحقات 

جديدة لحين التمكن من دفع عجلة التقدم في المشا��ع القائمة

الية حل الخالفات  05
 مما ال شك فيه ان االزمة الحالية سيتولد عنها العديد من االختالفات في وجهات النظر �ين مالك المشا��ع والمقاولين وخصوصا في قياس
 المدة الزمنية والية سير المش�وع وغيرها من المحاور االساسية في دورة �نفيذ المشا��ع. لكن المقت�ح االساس يكمن في ض�ورة حل تلك
 الخالفات بالط�ق الودية والسعي إليجاد الحلول المنصفة لجميع االط�اف مع العلم انه ال يمكن الخ�وج من االزمة بدون خسائر وعليه فان
 التوجه للقضاء او التحكيم لحل تلك الخالفات قد ي��د من تفاقم الخسائر المترتبة على توقف المش�وع والتي عادة ما تكون عبئا على كاهل

المقاول



تــعميم

 قامت الهيئة بتا��خ 29 /4 /2020 م �إصدار تعميم للمقاولين المسجلين بعضويتها لتوضيح
حيثيات االمر الملكي الك��م المتعلق برفع المنع جزئيًا واشتمل التعميم على التالي

بالعودة والمصانع  المقاوالت  لشركات   السماح 
 لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب ط�يعة
هـ  1441 رمضان   6 األربعاء  �وم  من  ابتداء   أعمالها 
20 االربعاء  �وم  وحتى  م،   2020 إب��ل   29  الموافق 

رمضان 1441 هـ الموافق 13 ما�و 2020 م

 تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على األنشطة االقتصادية
 والتجا��ة والصناعية، بناًء على التعليمات واالج�اءات االحت�ا��ة
 والتدا�ير الوقائية التي تقرها و�ارة الصحة والجهات المختصة
والتدا�ير االحت�ا��ة  االج�اءات  بتنفيذ  االلت�ام  مدى   بمتابعة 

الوقائية ورفع تقا��ر �ومية عن ذلك

تط�يق في  االستم�ار  على   التأكيد 
ذلك ومن  االجتماعي،  التباعد   إج�اءات 
لألغ�اض التجمعات  منع  في   االستم�ار 

االجتماعية ألكثر من خمسة أشخاص
االج�اءات هذه   تخضع 

 للتق�يم بشكل مستمر خالل

المدة المشار إليها

 سيتم إيقاع العقوبات المق�رة وإغالق

لألنظمة المخالفة   المنشآت 

والتعليمات وفقًا لإلج�اءات المتبعة
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https://sca.sa/03052020010559.pdf
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اعدت الهيئة السعودية للمقاولين دليل ارشادي إلدارة االزمات واستم�ا��ه العمل في قطاع المقاوالت

�هدف هذا الدليل إلى توعية المقاولين عن كيفية إدارة األزمة للتعامل مع ازمة كو�ونا، وذلك من خالل:

التخطيط الستم�ا��ة
األعمال أ�ناء 

تفشي األوبئة 

 إعداد الخطة
لمواجهة األزمة

إعداد
ف��ق العمل 

 وضع آلية لد�اسة
 الوضع وق�اءة

المؤش�ات

تحديد الخيا�ات
والحلول وآلية 

تط�يقها 

اشتمل الدليل على اهم المقترحات لتجاوز االزمة في قطاع المقاوالت وهي كالتالي:

 أوًال: اعادة جدولة �نفيذ المشا��ع
 حيث تم عرض الخيا�ات المط�وحة حسب نوع المش�وع سواء حكومي او قطاع خاص

 ثالثًا: التك�يف والمبادرة
وتم التط�ق في هذا الجانب إلى آلية ترتيب األولويات وكيفية فض الن�اعات مع الوضع الحالي

ثانًيا: اعادة جدولة الق�وض وااللت�امات المالية
المالي وكان من اهمها االستفادة من نظام لتنظيم الوضع  ا�خاذها  التي يمكن   تم ط�ح اهم الخطوات 

 االفالس والحصول على مصادر للتمو�ل وخفض المص�وفات واالستفادة من المباد�ات الحكومية مع اعطاء

ش�ح موجز عن كل من هذه الخيا�ات

اضغط هنا

 تق��ر ادارة األزمات واستم�ا��ة العمل في قطاع المقاوالت
خالل جائحة كو�ونا

لالطالع على التق��ر
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 مهام ف��ق
عمل إدارة
األزمات 

جمع وتصنيف وتدقيق المعلومات

تحليل المعلومات وتحديد المخاطر

استم�ار تق�يم المخاطر طبقًا لما يحدث من متغي�ات جديدة

د�اسة منظور األط�اف األخرى لألزمة والتنبؤ بردود أفعالها المختلفة

تحديد الد�وس المستفادة من ردود افعال المنشآت األخرى

صياغة البدائل وتحديد األفضل

إعداد سينا��وهات إدارة األزمات المحتملة وخطط التد��ب عليها

 تحديد أساليب ووسائل �نفيذ كل سينا��و وتق�يم
ردود األفعال المحتملة لكل سينا��و أو ق�ار

ا�خاذ الق�ا�ات المناسبة طبقًا لمتغي�ات األزمة

التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وإيجاد وسائل االتصال الس��عة معها

المتابعة والتحديث والتطو�ر

ف��ق ادارة االزمات
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