
استخدام نماذج الفيديك المعدلة في المملكة 
 العربية السعودية

 المهندس عبدهللا السبيعي

 نائب رئيس شعبة أدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين

 خبير عقود الفيديك –محكم هندسي معتمد 

 



 :محاور المحاضرة

 مقدمة عن اقتصاد المملكة •
 نظام العقود ومعامالت التشييد •
 ادارة المخاطر التعاقدية•
 السندات والتأمين•
 الشراكة بين القطاع العام والخاص•
 االستثمار األجنبي•
 فض المنازعات والتحكيم التجاري•
 نظرة عامة والتوقعات  •



 مقدمة عن اقتصاد المملكة 
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 قانون المناقصات الحكومية

 األحكام الرئيسية•
 :۲۷المادة 

 .يجب تفسير العقود وتنفيذها باللغة العربية ، حتى لو تمت صياغتها بلغة أخرى
 :۲۸المادة 

 عند صياغة العقود ، يجب على السلطات الحكومية استخدام نماذج العقود المعتمدة
 :۳۱المادة 

، يمكن استخدام تبادل الرسائل بدالً من العقد ) دوالر أمريكي ۸۰،۰۰۰(لایر سعودي  ۳۰۰،۰۰۰إذا كانت قيمة العقد أقل من 
 .الحكومي

 :۳۳المادة •
مع مراعاة بعض االستثناءات للكيانات الحكومية والجمعيات الخيرية التي (٪ ٥يجب على مقدم العطاء الناجح تقديم ضمان بنكي بنسبة 

 )تملكها أغلبية
 :۳٦المادة 

 .٪۲۰٪ والتغيرات السلبية التي تتجاوز ۱۰ال يسمح بالتغيرات اإليجابية التي تتجاوز 
 ۳۸المادة رقم 

 .مليون لایر سعودي ٥۰٪ أو ٥ال يجوز أن تزيد المدفوعات المسبقة عن 



 قانون المناقصات الحكومية  
 

 :٤۰المادة 
 ٪ للعقود األخرى٥٪ لألشغال العامة و ۱۰ال تقل آخر مطالبة بالدفع عن 

 
 :٥۲ - ٤۸المواد 

 ).٪ في العقود األخرى ۱۰٪ في عقود التوريد و  ٦تصل إلى (العقوبات المفروضة على التأخير في ظروف معينة 
 بمعنى الحد األقصى المفروض على أصحاب العمل

 
 ۷٦المادة 

على المقاول تقديم ضمان لمدة عشر سنوات ضد االنهيار الجزئي أو الكامل لما يقوم ببنائه ابتداًء من تاريخ تسليمه نهائًيا "
 "إلى السلطة الحكومية ، إذا كان هذا االنهيار ناتًجا عن عيب في البناء ، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على فترة أقصر فترة



 )۱۹۸۸(عقد األشغال العامة 
 بموجب نسخة قديمة من قانون المناقصات الحكومية ۱۹۸۸صدر في عام •

 )FIDIC (۱۹۷۷بناًء على الطبعة الثالثة من 
 ال يزال عقد البناء النموذجية المعتمدة حالًيا لألعمال العامة

 :يتكون من
 اتفاقية العقد - ۱القسم 
 الشروط العامة - ۲القسم 

 األدوار/ األطراف : الميزات الرئيسية•
 صاحب العمل

 في العقد" السلطة اإلدارية"أو " الوزارة"يشار إليها أيًضا باسم 
 مقاول

 مهندس
 دور اإلشراف ، على سبيل المثال التفتيش على األعمال

 مخاطر الموقع: المالمح الرئيسية•
أيام بعد اكتشافها عدم القيام بذلك  ۱۰يلتزم المقاول بتفتيش الموقع وإخطار صاحب العمل بأي مشاكل او عيوب ضارة كامنة خالل 

 يتنازل عن الحق في التعويض
 يلتزم المقاول بمراجعة تصميم المهندس وإخطار صاحب العمل بأي عيوب في التصميم قد يتطلب إشراك مستشار التصميم الخارجي

 



 )۱۹۸۸(عقد األشغال العامة 

 التعاقد من الباطن: المالمح الرئيسية•
 المقاول المسؤول عن أداء جميع المقاولين من الباطن

 ال يجوز للمقاول إشراك المقاولين من الباطن دون موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل
 ال تعني الموافقة األداء عند مخاطرة صاحب العمل

 المقاولين من الباطن المعينين/ ال يوجد مخصص للمبالغ المؤقتة 
 :يجب على المقاول األجنبي

 ٪ من األعمال ، ما لم تعفها وزارة المالية۳۰توظيف مقاولين سعوديين ال يقل عن 
 )الخ –طيران  –تامين (مختلفة ت لى خدماإباإلضافة ة ية ما لم يكن مباشردلسعوالعربية المملكة افي دوات ألات والمعداجميع اء شر

 الوقت: المالمح الرئيسية•
 )۱۳، المادة  ۲القسم (يجب على المقاول تقديم بيانات برنامج العمل وطريقة العمل 
 ))۱( ۳، المادة  ۱القسم (يلتزم المقاول بتحديد مدة العقد التي تبدأ عند تسليم الموقع 

 :عدم إكمال في الوقت المحدد يؤدي إلى المسؤولية عن
 ، و) ۳۹، المادة  ۲المادة (عقوبات التأخير 

 ).  ٤۰، المادة  ۲المادة (تكاليف وأتعاب المشرف 
 



 )۱۹۸۸(عقد األشغال العامة 

 تأخير العقوبات: المالمح الرئيسية•
 "متوسط التكلفة اليومية للمشروع"يتم حسابها لكل يوم بناًء على 

 لایر سعودي ۱،۰۰۰يوم ، فإن متوسط التكلفة اليومية هو  ۱۰۰لایر سعودي ومدة العقد  ۱۰۰۰۰۰مثال إذا كان سعر العقد 
 غرامات التأخير المفروضة حسب الفترة

 هي عبارة عن متوسط التكلفة اليومية لليوم الواحد): ٪ من مدة التعاقد۱۰يوًما أو  ۱٥حتى (الفترة األولى 
 هي عبارة عن متوسط التكلفة اليومية لليوم الواحد): ٪ من مدة التعاقد۱٥يوًما أو  ۳۰حتى (الفترة الثانية 
 هي التكلفة اليومية الكاملة لمتوسط التكلفة اليومية لليوم الواحد): الباقي(الفترة الثالثة 

 تكاليف اإلشراف أثناء التأخير: الميزات الرئيسية•
 يلتزم المقاول بتحمل أتعاب المهندس المشرف لفترة التأخير ، على أساس عقد المهندس المشرف

 )٤۰، المادة  ۲المادة (
 
 
 



 )۱۹۸۸(عقد األشغال العامة 
 االختالفات: المالمح الرئيسية•

 يجب على المهندس الحصول على موافقة مسبقة من صاحب العمل قبل توجيه التغيير
 قد يكون التغيير هو تشكيل أو نوع أو نوعية األعمال أو أي جزء ولكن يجب أن يكون في ترتيب مكتوب من المهندس

 :التعليمات
 ٪ من قيمة العقد ۱۰الحد األقصى للزيادة هو 

 ٪ من قيمة العقد ۲۰أقصى انخفاض هو 

 تعليق العمل : المالمح الرئيسية•
 )۳۲، المادة  ۲القسم (حقوق صاحب العمل 

 :قد تعلق إلى أجل غير مسمى وهو غير مسؤول عن التكلفة اإلضافية للتعليق إذا كان التعليق
 المنصوص عليها في العقد ،

 الالزمة للتنفيذ السليم لألعمال ،
 ضروري بسبب الظروف المناخية ،

 .ضروري لسالمة األعمال
 حقوق المقاول 

 ال يحقل لمقاول التعليق
 
 



 )۱۹۸۸(عقد األشغال العامة 

 اإلنهاء: المالمح الرئيسية•
 حقوق صاحب العمل

يوًما ، أو هدية  ۱٥إذا كان التقدم البطيء ، والتخلي عن المصنف ، وكسر وعدم وجود عالج في غضون " سحب المصنفات"يجوز لـ 
 .غير الئقة للحكومة أو لإلعسار

 المقاول مسؤول عن تكاليف إضافية
 )٥٤و  ٥۳، المادتان  ۲المادة (

 حقوق المقاول
 ال حق في اإلنهاء

 )٥۹، المادة  ۲المادة (يوًما  ۳۰للمقاول الحق في رفع دعوى مخالفة إذا تمت المطالبة في غضون 

 النزاعات: المالمح الرئيسية•
 جميع الخالفات تذهب إلى ديوان المظالم

 )أي قرار المهندس ، متبوًعا بالتسوية الودية الخ( المناحيال توجد عملية تسوية متعددة 
 ال التحكيم

 



 العقد الحكومي الموحد الجديد لألشغال العامة

 "FIDIC "Red Book   ل مطابق )۱۹۸۸( العامة األشغال عقود محل ليحل المالية وزارة قبل من ۲۰۱۰ أبريل في صدر•
 األخرى الصيغ بعض ومن الحالي، العامة األشغال عقد نموذج على ومالحظات دراسات من الوزارة لدى بما االستفادة تمت كما 1987

  .والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة كصيغة

 واستيفاء الزمني، الجدول متطلبات توضيح مثل اإليجابيات، من الكثير تضمنت العامة اإلنشاءات الموحد لعقد الجديدة الصياغة•
 المراسالت تنظيم مثل العقد، مسودة تحسين إلى تحتاج التي األمور بعض أظهرت أنها إال التحكيم، بند وإدراج والتأمين، االختبارات

 واإلجراءات البنود مختلف في المهندس دور وتوضيح لألطراف، التنظيمي الهيكل بمتطلبات والتصريح الزمنية، ومددها

 األمور وأنيطت مهني، تقرير أو فني تحليل من نتائجها صحة على يختلف ال التي والصالحيات المسؤوليات جميع بالمهندس أنيط•
 واإلجرائية، التنفيذية بمستوياتها المشاريع عن بالمسؤولين باألعمال والتعميد بالموافقات القرارات وإصدار حدوثها حالة في الخالفية

 بإيقاف واألمر عليها، المترتبة والتكاليف لها، الالزمة المدد وتقدير للمشروع، إضافية أعمال بتنفيذ التكليف المثال سبيل على ذلك ومن
 وإبداء العقد تمديد أو بالتعويض المقاول مطالبات في والنظر الغرامات، من واإلعفاء العقد، تمديد وصالحية استئنافها، أو األعمال

 بشأنها الرأي



 العقد الحكومي الموحد الجديد لألشغال العامة

اهتمت الصياغة الجديدة للمشروع بتحقيق مبدأ التوازن بين حقوق والتزامات صاحب العمل وحقوق والتزامات المقاول، وتحقيق •
العدالة في توزيع االلتزامات كما منحت صاحب العمل مرونة أكثر في التعامل مع العقد بخالف النموذج الحالي وذلك كالنظر في 

التعويض وصالحية تمديد العقد وستؤدي هذه الصياغة مستقبال إن شاء هللا إلى تخفيض عنصر المخاطرة لدى المقاول مما 
 سيؤدي إلى تخفيض تكلفة تنفيذ المشروع كما سيسهم ذلك في معالجة التأخر في تنفيذ المشاريع

 

 :قسم المشروع إلى قسمين على غرار نموذج عقد األشغال العامة الحالي•
 
 وثيقة العقد األساسية وتحتوي على األركان الرئيسية للعقد -أ 
 

 الشروط العامة -ب 



 العقد الحكومي الموحد الجديد لألشغال العامة

 أهم األحكام والسمات التي تضمنها المشروع•
 إلى التعريفات حيث تم التوسع في التعريفات بتعريف عدد من المصطلحات التي لم تكن معرفة في السابق) الفصل األول(تطرق ١.
نظمت األحكام المتعلقة بكفاية العطاء ومعاينة مواقع األعمال ومسؤولية المقاول عن مراجعة التصميمات الهندسية قبل ) الفصل الثاني(٢.

 التقدم بعطائه واستمرار هذا االلتزام بعد ترسيه األعمال
الحق للمقاول بالتعويض المالي والزمني في حالة تأخر صاحب العمل في ) ۱۰/المادة (األحكام المتعلقة بالموقع وأعطت ) الفصل الثالث(٣.

 تسليم الموقع أو أجزاء منه إلى المقاول وتكبد المقاول بسبب ذلك كلفة مالية إضافية أو أدى ذلك إلى إرباك ترتيبات المقاول
باألحكام المتعلقة بصاحب العمل ومن ذلك التزام صاحب العمل بإبالغ المقاول كتابيا في حالة طلبه ذلك بالترتيبات المالية ) الفصل الرابع(٤.

 الالزمة لتأكيد توفر السيولة المالية واالنسيابية لدفع قيمة العقد
 باألحكام المتعلقة بالمقاول) الفصل الخامس(٥.
 تم تحديد مسؤوليات وصالحيات المهندس) المهندس/ الفصل السادس (٦.
 األحكام المتعلقة بتقديم خطاب الضمان النهائي) الفصل السابع(٧.
األحكام المتعلقة بالبرنامج الزمني لتنفيذ األعمال بحيث يلتزم المقاول بتنفيذ األعمال وفقا لبرنامج زمني محدد يتم ) الفصل الثامن(٨.

 تقديمه قبل بدء تنفيذ األعمال وفقا للشروط المحددة لذلك
 
 
 
 
 
 



 العقد الحكومي الموحد الجديد لألشغال العامة

باألحكام المتعلقة بالمستخدمين والعمال ومن ذلك التزام المقاول بمراعاة شروط استخدام وتوظيف العمال وتوطين ) الفصل التاسع(٩.
الوظائف وأن ال تقل أجورهم في مستواها عما هو متبع من قبل أصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها األشغال 

 وعن الحد األدنى لمعدل األجور المحدد من قبل السلطات المختصة
استخدام المواد والتقيد بأصول الصنع ونص على التزام المقاول بأن يضع نظاما لضبط الجودة إلثبات التقيد ) الفصل العاشر(نظم ٠١.

 بمتطلبات العقد
 وألزم المقاول بإخضاع كافة المواد والتجهيزات اآللية والمصنعية ألية اختبارات يرى المهندس إجرائها ) الفصل الحادي عشر(١١.
نظم المشروع التكليف باألعمال اإلضافية والتعديل في الكميات، التغيير في األعمال، تقويم التغيرات وتأثيرها على ) الفصل الثاني عشر(٢١.

 البرنامج الزمني، تخفيض كميات العقد وتحديد الصالحيات
 غير بالحجز الجهة قيام دون للحيلولة محددة مدة خالل التمديد في البت يتم بحيث العقد تمديد )عشر الثالث الفصل( المشروع نظم٣١.

 مدة خالل للمقاول المباشر التمديد صالحية العمل صاحب بإعطاء وذلك التأخير غرامة كمقابل المقاول مستحقات من نسبة على المبرر
   محددة

 للمقاول المقدمة الدفعة كصرف األخرى المستحقات صرف وإجراءات المقاول مستحقات وصرف الدفع أسلوب )عشر السابع الفصل(٤١.

  النقصان أو بالزيادة العقد أسعار وتعديل المقاولين تعويض مبدأ )عشر الثامن الفصل(٥١.
 
 
 
 
 
 



 العقد الحكومي الموحد الجديد لألشغال العامة

 إذا األعمال من مكتمل جزء أي استالم )۷۲/٦ المادة( العمل لصاحب وأجاز المقاول من األعمال تسلم )عشر التاسع الفصل( في المشروع نظم٦١.
 المنفذ الجزء هذا من االستفادة في رغبة العمل لصاحب كان أو مجزأ المشروع كان

 إجراءات سحب العمل من المقاول والتنفيذ على حسابه) الفصل العشرون(نظم ٧١.

 )الفصل الحادي والعشرون(نظم المشروع األحكام المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب وضمان األعمال ٨١.

المادة (نظم المشروع المسؤولية ومخاطر صاحب العمل ومن ذلك مسئولية صاحب العمل في تنفيذ أحكام العقد ) الفصل الثاني والعشرون(في ٩١.
 ، ومسؤولية المقاول عن األعمال، وكذلك مسؤوليته عن األضرار التي تلحق باألشخاص والممتلكات)۸۰/
األحكام المتعلقة بالتأمين حيث ألزم المقاول بالتامين على المشروع ومكوناته، والتأمين عن اإلصابات ) الفصل الثالث والعشرون(نظم المشروع ٠٢.

وتضمن هذا الفصل االستثناءات . أو المطالبات التي ترتبط بوفاة أو إصابة أي شخص نتيجة تنفيذ األعمال، وكذلك التأمين على ممتلكات الغير
لایر فأقل من ) خمسة ماليين(التأمين، وقد استثنيت العقود التي تبلغ تكاليفها  بوالصمن التأمين، واآلثار المترتبة على تأخر المقاول في إصدار 

 \التأمين
 حاالت إنهاء العقد) الفصل الرابع والعشرون(نظم المشروع ١٢.
 :نظم المشروع األحكام المتعلقة بإنهاء الخالفات وحل النزاع بين الطرفين باستخدام ثالثة أساليب٢٢.

 
 .حل النزاع بالطرق الودية -أ 

 .حل النزاع عن طريق السلطة القضائية -ب 
 حل النزاع عن طريق اللجوء للتحكيم -ج 

 
 
 
 
 
 



 العقد الحكومي الموحد الجديد لألشغال العامة
 :المواد التي تحتاج إلى تعديل هي•

 
بحيث تبدأ المدة المحددة لتسليم الموقع إلى المقاول من تاريخ إبالغه بالترسية بدالً من تاريخ اعتماد ) ب/۳۰(تعديل المادة  - 1

 .الترسية
 

 .في المائة ٥في المائة بدالً من ۱۰بحيث يتم رفع نسبة الدفعة المقدمة إلى ) ۳۸(تعديل المادة  - 2
 

في المائة من قيمة العقد  ٥بحيث تكون نسبة المستخلص األخير المحجوز لحين تسليم األعمال ابتدائيا ) ٤۰(تعديل المادة  - 3
 .في المائة ۱۰بدالً من 

 
المتعلقتين بصالحية تمديد العقد واإلعفاء من غرامة التأخير من قبل الجهة صاحبة المشروع أو ) ٥۲،  ٥۱(تعديل المادتين  - 4

 .باالتفاق مع وزارة المالية
 

بحيث يبدأ سريان الضمان العشري اعتباراً من تاريخ استالم المشروع ابتدائيا بدال من تاريخ استالمه ) ۷٦(تعديل المادة  - 5
 نهائيا



 
 اهم مالمح وسمات مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

 .تاهيل المقاولين قبل الطرح واثناء الطرح•
 .من قيمة العقد  ٪۱۰الغاء الترسية على حساب المقاول واالكتفاء بغرامة •
 .الف  ٥۰۰مليون بدل  ۳رفع صالحيات صاحب الصالحية في الشراء المباشر إلى •
 .يجوز صرف مستحقات المقاولين من الباطن مباشرة لحسابهم وفق ضوابط من اللجنه •
 لجنة لحل النزاع بين الجهة والمقاول•
 .الغاء صندوق التعويضات ويحق للمقاول المطالبة مباشرة عن طريق ديوان المظالم•
 .في عقود التشغيل والصيانة تطرح لطلب الخدمة بدون حصر لعدد القوى العاملة او العدد واالدوات•
 .تقييم المقاولين اذا حصل على ضعيف ثالث مرات يستبعد من المنافسات الحكومية•
 .يجوز للجهة الحكومية تمديد العقد لعدة اسباب•

يوماً اخرى  ۹۰يوما اخرى لكن يجب اعداد محضر وتذكر اسباب التمديد ويجوز ايضاً التمديد  ۹۰يوماً ويجوز التمديد  ۹۰مدة سريان العروض •
 .ولكن يجب اعداد محضر باالسباب ويرفع لوزارة المالية الخذ الموافقه

 .السحب الجزئي يجوز في عقود التشغيل والصيانة مثل بند التكييف والزراعه بعد انذار المقاول•
 .ايام فقط بعد الترسية وخالل اسبوعين يتم البت في التظلم  ٥يحق للمقاولين التظلم بعد الترسية على مقاول اخر لمدة •

الخ يتم التعويض الكترونياً عن طريق المنصة تعويض اداري عن طريق .... اذا تغيرت االسعار اثناء تنفيذ المشروع مثل اسعار الحديد واالسمنت •
 .اللجنة 

 



 ادارة المخاطر التعاقدية
القانون السعودي ، المستند إلى الشريعة والتشريعات المعمول بها ، يفرض شروط العقود المتفق عليها من قبل األطراف • 

لذلك ، ُينظر إلى مخصصات تخصيص مخاطر المشروع التعاقدية وأحكامها على أنها قابلة للتنفيذ بموجب قوانين . المتعاقدة
المملكه وقابلية تنفيذ تعويضات تأخير العقد حيث تكون أسباب التأخر خارجة عن سيطرة العقد اوبسبب أحداث قاهرة أو غير 

 ذلك

االحكام التعاقدية التي تنص على الحد من المسؤولية بين األطراف المتعاقدة قابلة لإلنفاذ بشكل عام في المملكة العربية •
في المشاريع والبناء ، عادة ما تكون االلتزامات محدودة بعقد بقيمة العقد . السعودية وفقا لمبدأ الشريعة العامة في حرية التعاقد

كما يستبعد الطرفان عموًما من خالل التزامات العقود المتعلقة بالخسائر غير المباشرة أو . في المائة من قيمة العقد ۱۱۰أو 
كما ينص القانون على هذا االستبعاد من خالل مبادئ الشريعة . التبعية ، بما في ذلك الخسائر في األرباح أو األعمال التجارية

حيث تكون المطالبة بالتعويض عن خسائر غير مباشرة أو الحقة على أساس أن هذه المطالبة تستند ) الغرار(ضد عدم التيقن 
 إلى قرارات غير مؤكدة وقت التعاقد

 ضد تأمينية تغطية على الحصول المشاريع وممولي والمستثمرين )MIGA( االستثمار لضمان الدولية بوكالة عضو المملكة•
 ونزع ، وتحويلها العمالت تحويل إمكانية بعدم المتعلقة الخسائر عن تمّدد .المملكة في المشاريع تمويل ذلك في بما ، المخاطر

 المالية االلتزامات احترام وعدم ، العقود وخرق ، المدنية واالضطرابات ، واإلرهاب ، والحرب ، الملكية

 إن سعر صرف اللایر السعودي مقابل الدوالر األمريكي يتم إصالحه والحفاظ عليه من قبل الحكومة السعودية•

 



 السندات والتأمين
 

تتضمن عقود اإلنشاء ، العامة والخاصة ، عادًة شرًطا على المتعاقد بتقديم اعتماد ضمان اإلنجاز على شكل سند •
 .مستحق  لبنك محلي في المملكة العربية السعودية

يتم إصدار سندات البنك عموماً من قبل البنوك في المملكة وفقاً للغة موحدة تشبه استمارة مصدره من قبل •
 .الجهة التنظيمية للبنك وهي مؤسسة النقد العربي السعودي

 شركات خالل من بسهولة متاحة والصحة العمال وتعويضات العامة والمسئولية الممتلكات على التأمين إن•
 الحصول يتم كما .المشاريع عقود في الحكومي القطاع يتطلبها ما وعادة ، السعودية العربية المملكة في التأمين

 التأمين شركات خالل من رئيسي بشكل ولكن ، الكبيرة المشاريع في شائع بشكل والتشييد المشاريع تأمين على
 .التأمين وسطاء خالل من يعملون الذين التأمين معيدي أو األجنبية



 الشراكة بين القطاع العام والخاص
 

ال يوجد في المملكة قانون محدد ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص ولكن •
 يوجد نماذج شراكة ناحجة  

 مبادرة  للشراكة بين القطاعي في البرنامج التحول الوطني ۱۰۰•

 ،"منّظم ومراقب للقطاعات"إلى " مقدم أو مزود للخدمة"تحويل دور الحكومة من •

وزارة التعليم، وزارة الشؤون البلدية (الوزارت المستهدفة في المرحلة االولى •
 ).والقروية، وزارة الصحة، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، وزارة النقل

 



 االستثمار األجنبي
 المملكة العربية السعودية عضو في منظمة التجارة العالمية • 

في  ۱۰۰%يجب أن يحصل المستثمرون على ترخيص من الهيئة العامة لالستثمار يسمح القانون للملكية األجنبية بنسبة •
 المائة لالستثمار األجنبي في معظم القطاعات ماعدا االستثمار العقاري في مدينتي مكة المكرمة والمدينة 

 ۲۰۱٦. بتخفيف متطلبات الحصول على رخص االستثمار األجنبي في فبراير) SAGIA(قامت الهيئة العامة لالستثمار •
 كذلك اإلتاحة بدخولهم برنامج الوطني الخصخصة والتمويل عن طريق الصندوق االستثمارات او الصناعي والبنوك

 :للمستثمرين األجانب في المملكة القيام بأعمال تجارية باستخدام أحد أشكال الكيانات التالية•
 .شركة ذات مسؤولية محدودة •
 تاسيس فرع •
 )مفتوحة أو مغلقة(شركة مساهمة  •
 تسجيل تجاري مؤقت  •
 شركة مهنية •
 مكتب للخدمات الهندسية •



 فض المنازعات والتحكيم التجاري
 

 للمحاكم العامة القضائية االختصاصات ضمن تجارية منازعات والتعاقدية اإلنشائية المنازعات تعتبر•
   )المظالم ديوان تحت حالياً ( بالمملكة التجارية

 لجنة هي المملكة في البنوك ضد أو قبل من المصرفية باألنشطة يتعلق نزاع أي لسماع المختصة الهيئة•
   .السعودي العربي النقد مؤسسة إطار في تعمل لجنة وهي ، البنوك منازعات

 من مستوحاة التجاريه المنازعات تسوية خدمات بتقديم يقوم التجاري للتحكيم السعودي المركز•
   للتحكيم الدولية والمعايير اإلسالمية الشريعة

 االنشائية المنازعات تسوية في بالمشاركة يقوم للمهندسين السعودية بالهيئة الهندسي التحكيم مركز•
  

 





 كود البناء السعودي
 المتطلبات •   االشتراطات•

 االشتراطات الحماية من الحريق•

 االشتراطات ترشيد المياه والطاقة•

 االشتراطات اإلدارية •

 االشتراطات اإلنشائية   •

 االشتراطات الصحية •

 االشتراطات الكهربائية •

 االشتراطات المعمارية •

 االشتراطات الميكانيكية•

 المتطلبات الصحية •

 المتطلبات الكهربائية•

 المتطلبات المعمارية •

 المتطلبات  الميكانيكية•

 متطلبات المنشآت الخرسانية •

 متطلبات المنشآت الفوالذية •

 متطلبات األحمال والقوى•

 متطلبات التربة واألساسات •

   واإلختباراتمتطلبات التفتيش •

 



 -:اهداف منصة اعتماد

 زيادة الشفافية /۱

  توحيد االجراءات /۲

 الحد من تعثر المشاريع /۳

 انتظام الصرف /٤

  رفع كفاءة االنفاق /٥

 الحكومة االلكترونية /٦

 رفع تصنيف المملكة في المعايير الدولية /۷

 



 -:المستخدمين لمنصة اعتماد
 

 الجهات الحكومية /۱

 المقاولين /۲

 استقبال المطالبات الحكومية /۳

 الرقابيهالجهات  /٤

  الباحثين وصناع القرار /٥

 



 -:مزايا منصة اعتماد
 

 إدارة الميزانية /۱

 إدارة المنافسات والمشتريات /۲

 إدارة العقود /۳

 إدارة المدفوعات /٤

 إدارة الحقوق المالية /٥

 

 



 نظرة عامة والتوقعات  
 

تواصل المملكة العربية السعودية برامج اإلنفاق الحكومية الكبيرة مصحوبة ببرامج المشاركة والخصصه •
 مع القطاع الخاص 

نتوقع تسارع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع االنتقال نحو التوثيق واستخدام نماذج •
 وغيرها من انظمة العقود المماثلة  FIDICالعقود المعترف بها دولًيا 

سوف يتزايد تقييم المخاطر وإدارتها وتطور انظمة السندات والتامين ومصارف التمويل كذلك إلى توجيه •
 نحو تحسين التوثيق وتحسين إدارة العقود وفض النزاعات بالتحكيم مما يودي الى تحسين نتائج المشاريع



  شكراً لكم
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