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يةعلى قطاع املقاوالت في اململكة العربية السعود19-تأثير كوفيد

تحقيق املرونة في بيئة مضطربة

2020مايو 15
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في بعد حان الوقت للعمل بسرعة وللتحضير للتعا
.الجائحة

الذين ناملقاولون في الواليات املتحدة والصيعمل 
على ضمان سالمة العمال 19-تضرروا من كوفيد

.واالستعداد للمستقبل الغامض

ا غير ، سيشهد املقاولون طلب  بعد انقضاء الجائحة
ا من املباني ا مختلف  ومن مستقر يتضمن مزيج 

متطلبات البناء الجديدة

ما في ، باعتماد التكنولوجيامن املرجح أن يتسارع 
ذلك االستخدام األوسع للتصنيع املسبق، 

والطائرات بدون طيار، واألدوات الرقمية مثل 
نمذجة معلومات البناء

.ي الصناعةإلى التكامل فملتطلبات املتغيرةستؤدي ا

يجب على املقاولين اتخاذ إجراءات فورية من 
:أجل
حماية القوى العاملة–
إدارة النقد والسيولة–
دعم سالسل اإلمداد ملقاومة املخاطر–
مراجعة العقود–

لتعامل في ا" مكافحة الحرائق"طريقةباإلضافة إلى
قف وقت التو االستفادة من مع آثار الجائحة ، يجب

.عافيتحقيق املرونة واالستعداد للتفي عن العمل 

يدة يواجه قطاع املقاوالت باململكة تحديات جد
.  إلى جانب التحديات القائمة بالفعل

٪ من الناتج 22تعاني اململكة من عجز مالي يبلغ 
ا للبرميل، مما 30عند سعر املحلي اإلجمالي دوالر 

ا بنسبة  .٪ في اإلنفاق الحكومي20يفرض تخفيض 

في في ترسية املشاريع٪40-20من املتوقع انخفاض 
ا لطول فترة اإلغالق الكامل2020 نظر 

بين العمال األجانب ٪ من حاالت العدوى 70-80
ا للظروف املعيشية املزدحمة نظر 

ين مسح أجرته الهيئة السعودية للمقاولكشف 
عن التحديات األكثرمقاول سعودي600ألكثر من 

ا :شيوع 
التأثير على التدفق النقدي:90٪–
توقف املشاريع/تأخير:86٪–
تعطل في سلسلة اإلمداد:70٪–

اع برامج متعددة لدعم قطحكومة اململكةأطلقت 
سطةاملقاوالت، وخاصة للشركات الصغيرة واملتو 

ن 
ّ
م مسح حوالي نصف املقاولين الذين شملهتمك

ن من االستفادة مالهيئة السعودية للمقاولين
الدعم الحكومي حتى اآلن

-يدبغض النظر عن سرعة التعافي، فإن كوف
.يؤثر سلًبا على اقتصاد اململكة19

-فيدحدث تباطؤ في زيادة حاالت اإلصابة بكو 
ة من رقمين،19 ٪ 22: لكن الزيادة ال تزال مكّون 
٪ نسبة زيادة أسبوعية في الشرق 17←

ا من  .مايو5األوسط اعتبار 

أبريل 26منذ بدأت اململكة في تخفيف القيود
.انمع استقرار الحاالت وقبيل حلول شهر رمض

لحاالت للمملكة إلى أن اتشير التوقعات األولية
.واليومية قد تبلغ ذروتها بحلول نهاية ماي

ة وعلى الرغم من ذلك، فإن لتفش ي الجائح
خسائر اقتصادية كبيرة

جمالي من املتوقع انخفاض الناتج املحلي اإل –
٪2.3بنسبة 2020لعام 

ا إلى 60تراجعت أسعار النفط من – 30دوالر 
ا للبرميل دوالر 

نكما يتعرض قطاع التشييد والبناء إلى اال –

نمذجة معلومات البناء
كيرني: املصدر

امللخص التنفيذي
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وأثره االقتصادي19-الحقائق املتعلقة بكوفيد1.

التحديات التي تواجه املقاولين في اململكة2.

تحقيق املرونة خالل األزمة3.
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19-الحقائق املتعلقة بكوفيد
وأثره االقتصادي
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٪ في األسبوع 21+٪ مقابل 18)+في الحاالت العامليةاستمر تباطؤ الزيادة –
(السابق

ا في معدل الزيادة الشرق األوسطشهدت منطقة – (٪22+٪ مقابل 17)+تباطؤ 

ألف حالة، ثم بدأت 30، تجاوز عدد الحاالت اململكة العربية السعوديةفي –
تستقر عند ذلك

الحاالت والوفيات العاملية األسبوعية
ا من  2020مايو 5اعتبار 

الحاالتإجمالي وفياتإجمالي ال
1(نسبة وفيات حاالت اإلصابة)

مجموع الحاالت/ إجمالي الوفيات = نسبة وفاة حاالت اإلصابة 1.

بما في ذلك أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأوقيانوسيا: باقي العالم2.
مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكينز، وكيرني: املصدر

مسار الحاالت املؤكدة

2020مايو 5للحاالت املؤكدة اعتباًرا من مقياس لوغاريتمي

الت تستمر الزيادة العاملية لحا
ظم في التباطؤ في مع19-كوفيد

املناطق، بما في ذلك الشرق 
.األوسط

3,662,691

1,465,059

1,267,566

331,875

261,643

41,802

294,746

3,095,043

1,304,405

1,063,732

283,248

215,761

29,758

198,139

عاملًيا

الشرق األوسط

أوروبا

أمريكا الشمالية

آسيا

2باقي دول العالم

أفريقيا

+18%

+12%

+19%

+17%

+21%

+40%

+49%

ا من  ا من مايو5اعتبار  أبريل24اعتبار 

ألف257
(7.0)%

ألف144
(9.9)%

ألف10
(3.7)%

ألف11
(3.3)%

ألف15
(5.2)%

ألف75
(5.9)%

ألف1.4
(3.5)%0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

ألف100

0.1

ألف1

آالف10

مليون 1

تركيا

اإلمارات
العربية 
املتحدة

عمان

قطر

الكويت

لبنان

اململكة العربية السعودية

مصر

ألف30

البحرين
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تعليق جميع رحالت املغادرة والعودة والترانزيت:مارس14
تعليق الرحالت الداخلية في جميع أنحاء البالد:مارس20

إغالق جميع القطاعات العامة، وفرض العمل من املنزل :مارس18
حظر مغادرة البالد على املواطنين:مارس26

منع املواطنين من دخول ومغادرة الرياض ومكة واملدينة-
ا حتى الساعة 3فرض حظر التجوال من الساعة - ا6عصر  صباح 

ساعة24زيادة حظر التجوال في مكة واملدينة إلى :أبريل2
أحياء بجدة7إغالق :أبريل4
ساعة في عدة مدن من بينها الرياض وجدة وتبوك والدمام24حظر التجوال ملدة :أبريل6

أحياء في املدينة املنورة6إغالق :أبريل10
مد حظر التجوال على مستوى اململكة حتى إشعار آخر:أبريل11
اإلغالق الكامل ملنطقة األثير بالدمام:أبريل15
إغالق منطقتي الفيصلية والفضيلية بمحافظة األحساء:أبريل18
ا على 9مساء  حتى 5تغيير قيود حظر التجوال لشهر رمضان من :أبريل22 ا، وهذا ينطبق أيض  صباح 

ساعة، ومع ذلك، ستظل األحياء التي تحت اإلغالق مغلقة بالكامل24املدن التي كان حظر التجوال فيها 
حتى إشعار آخر

رفع قيود الدخول والخروج على محافظة القطيف:أبريل30
(الدمام)رفع القيود عن حي األثير :مايو3
فرض قيود الدخول والخروج باملنطقة الصناعية الثانية بالدمام-
٪ في املنطقة الصناعية الثانية30السماح للمصانع الحيوية بالفتح بنسبة -

غالق املجمعات التجارية واملوالتإ:مارس15
(بيع الوجبات الجاهزة فقط)عدم السماح للمطاعم باستقبال الزبائن -
وصالونات التجميل والصاالت الرياضيةصالونات الحالقة إغالق -

عوشركات البناء واملصان( متاجر مختارة)إعادة فتح متاجر الجملة والتجزئة واملوالت :أبريل26
، وبعد ذلك يمكن 2020مايو 13السماح لشركات اإلنشاءات واملصانع باستئناف أنشطتها حتى : أبريل29
تمديد أو إعادة حظر التجول وفرض القيودال

القيود على 
السفر

إغالق األعمال التباعد 
االجتماعي

املبادرات الحكومية الرئيسية

الي إجم/ الحاالت املؤكدة الجديدة = معدل زيادة الحاالت املؤكدة
الحاالت املؤكدة

ت مجموع الحاال / إجمالي الوفيات = نسبة وفاة حاالت اإلصابة 
املؤكدة

األفكار الرئيسية

ما قد يكون في األسبوع األول من مايو، وهوشهدت اململكة ارتفاًعا في حاالت اإلصابة الجديدة•
ا عن تخفيف إجراءات التقييد ومواصلة التركيز على التحليل ناتج 

جارية وإعادة افتتاح املوالت واملحالت التأعلنت اململكة عن تخفيض ساعات حظر التجول •
أبريل26واملصانع وأعمال البناء في 

مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكينز، واملصادر الحكومية الرسمية، والبيانات الصحفية، وكيرني:املصدر

يود بدأت اململكة في تخفيف الق
ول مع استقرار الحاالت وقبيل حل

.شهر رمضان

اململكة في اململكة العربية 19-مسار حاالت اإلصابة املؤكدة والوفيات بسبب كوفيد
السعودية
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في اململكة19-توقعات الحاالت املؤكدة املصابة بكوفيد

بأن يتنبأ النموذج اللوجستي:النموذج األول 
سيتم ، و اململكة وصلت إلى ذروتها في الحاالت

، نيونهاية يو احتواء االنتشار بالكامل بحلول 
ة وهو أمر متفائل بالنظر إلى أن معدل الزياد

اليومي ال يزال في تزايد

ومبرتز أنغيتوقع نموذج :النموذج الثاني
ن وأوصول الذروة سيكون في منتصف مايو

ة بحلول نهاييتم احتواء الحاالت بالكامل 
.أكتوبر

مارسأكتوبر أبريل يوليو أغسطس سبتمبر

1,000

2,000

ملكة تشير توقعاتنا األولية للم
لغ إلى أن الحاالت اليومية قد تب

ذروتها بحلول نهاية مايو

الفعلي

اللوجستي

غومبرتز

توقعات الحاالت التراكمية املؤكدة

توقعات الحاالت اليومية املؤكدة

حظر التجول 
ساعة24

ةباملدن األساسي
أبريل6

ا 48الذروة مقدرة عند  يوم 
ا تقريب 

(مايو1)

ا 66الذروة مقدرة عند  يوم 
ا تقريب 

(مايو19)

ا ألن حالة الذروة لم تحدث حتى اآلن، فإن التقدير أقل موثوقية كما أن نظر 
ا للتوقع ا واسع 

 
للسيناريوهات املختلفة نطاق

الوقتسنقوم باستمرار بتحديث وتنقيح التوقعات لتحسين دقتها بمرور–

ا23 يوم  ا25 يوم  ا18 يوم 

مركز علوم وهندسة النظم بجامعة جونز هوبكينز، وأخبار الخليج، وكيرني: املصدر

يونيو

150,000

مارس أبريلسبتمبر مايوأغسطس يوليو أكتوبر

50,000

100,000

خفض -أبريل 22
حظر التجوال

إعادة فتح-أبريل 26
املوالت واملصانع 

ومواقع البناء

ز و الرمأهم التواريخ
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خفض عوائد السندات الحكومية
10انخفضت عائدات السندات الحكومية ملدة

(٪)سنوات في االقتصادات الكبرى 

انخفاض أسعار النفط
لب تراجعت أسعار النفط بسبب انخفاض الط

والخالف بين أوبك وروسيا

انخفاض سوق األسهم
عام انخفاض مؤشرات األسهم الرئيسية في ال

حتى تاريخه

تباطؤ نشاط التصنيع
ع في قطا" مؤشر مديري املشتريات"إن قراءة 

نقطة، مما يشير 50التصنيع سوف يكون دون 
إلى االنكما 

انكماش االقتصادي العاملي
ي تم تخفيض التوقعات بنمو الناتج املحل

ا اإلجمالي لجميع الدول تقريب 

ا من  2020-05-07األرقام اعتبار 

مؤشر مديري املشتريات
اقتصاديات التجارة : على االقتصاد، وستاتيستا19-أثر كوفيد: كيرني، وصندوق النقد الدولي، وبيانات مؤسسة س ي إيه آي س ي، وياهو فاينانس: املصدر

انكماش قطاع البناء
ع في قطا" مؤشر مديري املشتريات"إن قراءة 

نقطة، مما يشير إلى 50البناء سوف يكون دون 
االنكما 

، بغض النظر عن سرعة التعافي
على ابيرً كافإن لهذا التفش ي تأثيرً 

االقتصاد العاملي مع انخفاض
مالي متوقع في الناتج املحلي اإلج

.لهذا العام

نيع هناك تباطؤ في نشاط التص
لى عاوالبناء، كما أن هناك تأثيرً 

سعر النفط وتراجع في أسواق
.األسهم

2.6 2.3
1.2

6.1

1.92.0 1.9
0.8

5.0

3.0

-3.0
-1.2

-3.8

-9.8

-2.3

الواليات
املتحدة

العالماململكة منطقة 
اليورو

الصين

(توقعت قديمة)2020 (توقعات جديدة)20192020

51

40

49
53

4949 50

45 42
45

36

49

33

44 44

الواليات املتحدةاإلمارات الصيناململكة منطقة اليورو

أبريلمارسفبراير

1.9

3.2

0.8
0.6

2.6

0.2

الواليات املتحدةاململكة املتحدة الصين

01.01.202007.05.2020

53

43

53

34
38 39

15

22

8

منطقة اليورو أستراليا اململكة املتحدة

أبريلمارسفبراير

-12%
-16%

-35%
-10
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السعر
(البرميل/دوالر أمريكي)

05-07-202004-20-202001-02-2020 02-11-2020 03-11-2020

225نيكاي  ستاندرد آند600ستوكس أوروبا 
500بورز 



9+

التحديات التي تواجه املقاولين
في اململكة
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2020ُمخرجات البناء لعام 
في منطقة الشرق 2019٪ للنمو مقابل 

األوسط وشمال أفريقيا

2020املشاريع الجديدة لعام 
لسعوديةمليار دوالر أمريكي، باململكة العربية ا

1خفض اإلنفاق الحكومي

اململكة العربية السعودية

عات بعجز قدره هناك 
ّ
ي ٪ في الناتج املحل22توق
ا 30مع كون أسعار النفط عند اإلجمالي  دوالر 
.للبرميل

ا كبي ا، وهو تتطلب تغطية هذا العجز اقتراض  ر 
ا في ظل أزمة السيولة، ما ُيعد صعب 

نفاقوسيتعين على اململكة إعادة تخصيص اإل 

بسبب انهيار ٪20خفض اإلنفاق بنسبة تم 
.ناأسعار النفط على إثر جائحة فيروس كورو 

فاق من املرجح أن تؤثر التخفيضات على اإلن
 من اإل 

 
نفاق الرأسمالي واملشاريع الجديدة بدال

الحالي على الرواتب

ديدة مشاريع البنية التحتية الجُيعتقد أن 
تتعرض للتأثير، مع حدوثواسعة النطاق

.تأثيرات كبيرة على صناعة البناء

كاستيلرا أسوشيتس، وجلوبال داتا، وكيرني: املصدر

م من املشاريع املتوقعة لعا٪48تم بالفعل منح 
بحلول مارس2020

في ترسية ٪40-20من املتوقع انخفاض 
ا لطول فترة اإلغالق 2020املشاريع في  نظر 

الكامل

بسبب في  ترسية املشاريعحدث انخفاض كبير
التأثر في املشاريع القائمة

على عامي 2020سينعكس تأثير عام 
املشاريع القائمةاستكمال مع 2021/2022

كة شهد سوق املقاوالت في اململ
ا بسبب كٍل من كوف

ً
19-يدتباطؤ

.وانخفاض سعر النفط

26 26 26

28

18

6

اير التوقعات في ين
2020

توقعات أبريل 
توقعات)2020

(متفائلة
إغالق كامل لثالثة )

(أشهر

2020توقعات أبريل 
(توقعات متشائمة)

إغالق كامل لستة )
(أشهر

54

44

32

-20% -42%

سيتم إسنادها من أبريل إلى ديسمبر

تم إسنادها من يناير إلى مارس

-0.8%

املراجعات في 
2020مايو 

املراجعات في مارس 
2019

بع التوقعات في الر 
2019الرابع لعام 

4.6%

1.4%
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تدابير الرقابة

أصدرت الحكومة مبادئ توجيهية صارمة 
س، بما في للسيطرة على انتشار الفيرو للشركات

:ذلك ما يلي

لقياس درجات حرارة نقاط التفتيش–
العمال وصحة أجهزتهم التنفسية

تهمبإصابللمشتبه تخصيص غرف العزل –

األسطح مرتين في اليومتطهير–

الذينفرض غرامات على أصحاب العملتم 
يخالفون قواعد سكن العمال الجديدة، مع 
.اتمضاعفة مبالغ الغرامة حال تكرار املخالف

النسبة األعلى من الحاالت

ذا إيكونوميست، وبومبيرغ، وفاينانشال تايمز، وإيكونوميك تايمز: املصدر

بين األجانب ٪ من الحاالت الجديدة80٪ إلى 70
٪ من السكان40هم يشكلون نعلى الرغم من كو 

6إلى 5يبلغ معدل اإلصابة بين العمال حوالي 
بسبب ازدحام أماكن اإلقامةأضعاف

Eyevine

الع على
ّ
دليل ملزيد من التفاصيل، ُيرجى االط

.الهيئة السعودية للمقاولين أدناه
.انقر هنا لالطالع على النسخة العربية

ي الدليل اإلرشادي للعزل الصحي للمنشآت العاملة ف
قطاع املقاوالت

الزمة الدليل اإلرشادي لالحتياطات واإلجراءات ال
ين إلنشاء غرف عزل للحجر الصحي ملدة أسبوع

.لألفراد املشتبه في إصابتهم

عانت التجمعات السكنية 
ر للعمال من الجائحة بشكل غي

متناسب، وقد أصدرت 
الحكومة السعودية قواعد 

.جديدة إلسكان العمال

39%

75%

61%

25%

2019السكان،  ة حاالت اإلصاب
19-بكوفيد

املواطنون 

األجانب

https://sca.sa/04262020124559.pdf


12+

إلى تفاقم 19-أدت جائحة كوفيد
ية العديد من التحديات التنظيم

واملالية والعمالية الحالية 
.للمقاولين السعوديين

التكنولوجيااملناقصاتالقوى العاملةالجوانب املاليةالجوانب التنظيمية

منظومة تنظيمية لقطاع
املقاوالت معقدة

زيادة تكلفة العمالةتأخر املدفوعات
صعوبة الوصول إلى املناقصات

ن بالنسبة للمقاولين من الباط
(ةللشركات الصغيرة واملتوسط)

االعتماد الكبير على األساليب
التقليدية

عدم فاعلية عملية التأهيل 
والتنفيذ

صعوبة التمويل من البنوك
عمالة انخفاض الجاذبية بالنسبة لل

املاهرة
التقييم غير املتوازن للعروض

(السعر مقابل الجودة)
ت قلة الوعي بفوائد األدوات واآلال 

التكنولوجية

بطء حل النزاعات
مهارات محدودة في وظائف 

املحاسبة والتمويل
ة االهتمام املحدود للقوى العامل

املحلية بهذا القطاع
في عدم واقعية أو وضوح املتطلبات

طلبات تقديم العروض
االستخدام املنخفض لألدوات 

التكنولوجية

وادالتكلفة املتقلبة لتوريد املمرةالتعديالت التنظيمية املست
أوقات االنتظار الطويلة 

للحصول على تصاريح العمل
ت أكبر تقديم املقاولين على مناقصا

من قدراتهم الفعلية

يةضعف العقود وافتقارها للحياد

بناء على مسح أجرته الهيئة السعودية 
 في الربع الرابع م365للمقاولين شمل 

 
ن مقاوال

:، حسب الفئة على النحو التالي2019عام 
شركات وطنية صغيرة% 59–
شركات وطنية متوسطة% 21–
شركات وطنية كبيرة% 16–
يرةشركات دولية صغيرة ومتوسطة وكب% 4–

التحديات التي يواجهها سوق املقاوالت باململكة حسب املجال

مرتفع

منخفض

ى األهمية
مد

19-زادت بسبب كوفيد

مسح الهيئة السعودية للمقاولين: املصدر
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بناء على مسح أجرته الهيئة السعودية 
، بما في 2019للمقاولين في الربع الرابع من عام 

ى إجابة كاملة مقسمة حسب الفئة عل609ذلك 
:النحو التالي

(5-1)من الشركات الصغيرة للغاية % 10–
(49-5)من الشركات الصغيرة % 33–
(249-50)من الشركات املتوسطة % 44–
غاية من الشركات الكبيرة والكبيرة لل% 13–

(موظف250أكثر من )

على سوق املقاوالت باململكة19-تأثير كوفيد
ا للمقاولين الذين شملهم املسح

ً
وفق

مسح الهيئة السعودية للمقاولين: املصدر

وا توقف املوّردون عن العمل وأغلق
الزمة املتاجر التي يتم شراء املواد ال

"للمشروع منها

واد من نعاني من صعوبات في توريد امل
"مناطق أخرى 

“

“

تم إلغاء أو تأجيل معظم املشاريع
"بسبب نقص السيولة الالزمة

اون عمليالعمال ال  "حالي 

“

“

تأخر صرف املدفوعات في ضوء 
"الوضع املالي الحالي

ب من الصعب متابعة املشاريع بسب
وعات الحظر وال يمكننا تحصيل املدف

"من العمالء

“

“

أضافت الجائحة تحديات جديدة
.لقطاع املقاوالت

دفق التأثير على الت
النقدي

االنقطاع في سلسلةعتأخر أو توقف املشاري
اإلمداد

ليس لديهم أي خطة 
عمل

90%86%86% 70%
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الدعم املالي

:زيادة التدفقات الواردة
لتسديد مليار ريال سعودي50تم تخصيص –

مستحقات الحكومة للقطاع الخاص في أوقاتها

إلعفاء الشركاتمليار ريال سعودي6تمويل بقيمة –
الصغيرة واملتوسطة من رسوم ضمان القروض 

(اإلصدار، والتجديد، والتمديد، وإعادة الجدولة)

للتمويل امليسر مليار ريال13.2برنامج بقيمة –
ية للشركات الصغيرة واملتوسطة لدعم استمرار 

األعمال ونموها

:تأجيل التدفقات الخارجة
داد لتمويل تأخيرات السمليار ريال30برنامج بقيمة –

لستة أشهر في التزامات الشركات الصغيرة 
واملتوسطة للمستفيدين

شاريع وإعادة هيكلة سداد قروض املصانع واملتأجيل–
2020الصغيرة والطبية املستحقة في 

خفض التكلفة

افدة :ضريبة العمالة الو
من ضريبة املقيمين لجميع أشهر3إعفاء ملدة –

الشركات

من املقيمين 4-2لعدد سنوات3إعفاء ملدة –
يصل إلى للشركات الصغيرة واملتوسطة التي لديها ما

موظفين9

انع على ضريبة املقيمين للمص٪25تخفيض بنسبة –
العاملة حتى نهاية العام

:الرسوم األخرى 
طاع ملدة شهرين على فواتير الخدمات للق٪30خصم –

.التجاري والصناعي والزراعي

ب من غرامات التأخير في املشاريع بسباإلعفاء–
من نظام املنافسات 74فيروس كورونا بموجب املادة 

الحكومية

116.000رسوم السجل التجاري ملا يزيد عن تأجيل–
سجل تجاري 

ملةالتدابير املتعلقة بالع

:حماية العمالة
من رواتب القطاع الخاص للسعوديين٪60تم دفع –

د ملدة ثالثة أشهر مع تطبيق شروط التأمين ض
البطالة

ا ٪40تصل إلى السماح بتخفيض األجور بنسبة – وفق 
ا لساعات العمل الفعلية، ملدة ستة أشهر، وفق  

لالتفاق املتبادل

هي في لتصاريح اإلقامة التي تنتاملجانيالتجديد –
ين ملدة ثالثة أشهر لجميع املوظف2020يونيو -مارس

املغتربين

:حركة العمال
مليار 5.3خّصص صندوق تنمية املوارد البشرية –

لدعم مؤسسات القطاع الخاص ريال سعودي
لتوظيف وتدريب املواطنين السعوديين

للمقيمين، خارج" أجير"تخصيص خدمات بوابة –
سوق العمل كبديل للتوظيف من الخارج

ر من املوظفين الوافدين إلى أوطانهم بتيسيعودة–
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

صندوق تنمية املوارد البشرية
قانون املنافسات واملشتريات الحكومية

مؤسسة ميد، وليكسولوجي، وأعمال الخريج، وكي بي إم جي، وكيرني: املصدر

عرض غير شامل

أعلنت حكومة اململكة عن عدد من 
.اإلجراءات لتخفيف أثر األزمة
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بناء على مسح أجرته الهيئة السعودية 
، بما في 2019للمقاولين في الربع الرابع من عام 

ى إجابة كاملة مقسمة حسب الفئة عل609ذلك 
:النحو التالي

(5-1)من الشركات الصغيرة للغاية % 10–
(49-5)من الشركات الصغيرة % 33–
(249-50)من الشركات املتوسطة % 44–
غاية من الشركات الكبيرة والكبيرة لل% 13–

(موظف250أكثر من )

استخدام البرامج الحكومية
ا للمقاولين الذين شملهم املسح

ً
وفق

44%
نعم

ا للتخفيف من تأثير الوض ع الحالي؟هل استخدمت املبادرات الحكومية التي تم اإلعالن عنها مؤخر 

56%
ال

ملاذا؟ أي مبادرة؟

"موظفين9ألن املبادرة كانت للشركات التي يعمل بها أقل من 

"ألن املبادرات ال تناسب طبيعة عمل شركتنا

"ألن الشروط كانت غير متناسقة وغير عملية

 يمكننا ال. بسبب شرط عدم فصل املوظفين في حالة الحصول على أي ميزة
زمة بهذه التنبؤ بمستقبل الشركة وماذا يمكن أن يحدث لها إذا استمرت األ 

"الطريقة أو أسوأ

“

“

“

“

"٪ من رواتب املوظفين السعوديين60دفع 

"شهور 3تمديد فترة تجديد اإلقامة ملدة 

ثل إلغاء الرسوم الحكومية وتأخير سداد املستحقات املالية للدولة م
ستحقات التعويضات املالية والزكاة وضريبة القيمة املضافة وتأجيل امل

"املالية للبنوك والقطاعات املالية

ل دعم ما زلنا في طور التقديم ونتطلع لالستفادة من برنامج الدعم، مث
"ةاملوظفين السعوديين، وتأجيل دفع املستحقات للجهات املالي

“

“

“

“

مسح الهيئة السعودية للمقاولين: املصدر

ن حوالي نصف املقاول
ّ
ين تمك

ئة الذين شملهم استبيان الهي
السعودية للمقاولين من 
االستفادة من املبادرات 

الحكومية حتى اآلن
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تحقيق املرونة خالل األزمة
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إعادة الهيكلة املالية

:تقليل التكلفة
للقوى " تخطيط الطوارئ "وضع سيناريوهات –

ناقص لتقييم تكاليف العمالة خالل فترة تالعاملة
الطلب والنشاط

ر تقييم الوظائف التي يمكن إسنادها ملصاد–
لخفض تكاليف التشغيخارجية للمساعدة في

ة مراجعة ميزانيات تكلفة رأس املال والتكلف–
في تحديد االستثماراتاملؤسسية للمساعدة

يضهاالهامشية والبنود التقديرية التي يمكن تخف

:تعظيم السيولة
ن على الرغم مإعادة تمويل الديون لتحرير النقد–

تقييد الوصول إلى رأس املال

تقييم و تجريد األصول غير األساسية من االستثمار –
عمليات االندماج واالستحواذ املقدرة كمصادر 

محتملة للنقد

إعادة تصميم العمليات

:تدابير التخفيف من املخاطر
ظفين لتقليل عدد املو استخدام حلول األتمتةإقرار–

يادة في املواقع، مثل الرافعات الشوكية ذاتية الق
والطائرات بدون طيار ذات الحمولة العالية

من حيث )جمع البيانات الالزمة عن املوظفين–
تهم وتعقب تحركا( مواطنهم، وتأشيراتهم، وغيرها

خالل األزمة

ع متنسيق خطط سالمة العمال واملستهلكين–
البلديات واملحافظات مع الحفاظ على تشغيل

املشاريع املهمة

:سلسلة اإلمداد املرنة
ع في سلسلة اإلمداد التي تتسم بإدراك أعمق للوض–

ر على خاصة فيما يتعلق بالتأثيالوقت الحقيقي
املواد واملكونات الهامة

ا في ذلك بماالستعداد للتأثيرات في سلسلة اإلمداد–
تحديد املوردين البدالء

الذين اطنالنظر في الدفع املسبق للمقاولين من الب–
د تم إغالق مواقع البناء الخاصة بهم بسبب جهو 

19-احتواء كوفيد

لةبروتوكوالت القوى العام

:بروتوكوالت حركة العمال
فين للحد من عدد املوظالعمل بنظام النوباتفرض –

حدالذين يصلون ويغادرون موقع العمل في وقت وا

، لتشجيع العمل عن بعدإقرار سياسات الحركة–
عند الضرورة واإلمكان

لقواعد صحة العمال إجراء تقييم استباقي–
ال لزيادة توافر العم( الحمراء/الصفراء/الخضراء)

إلى أقص ى حد

:سياسات الصحة والسالمة
ى ومعدات الحماية الشخصية علتوزيع املطهرات–

العمال مثل الكمامات

وإجراء فحص دوري لدرجة تطهير أماكن العمالة–
الحرارة لتجنب العدوى وانتشار الفيروس

ا للتباعد االجتماعي–
ً
ضمان لاستخدام املقاعد وفق

الحد األدنى من التواصل الفعلي

ي التعامل ملوظفاالستثمار في الحمالت التثقيفية–
يل املباشر مع الجمهور لخلق وعي باألعراض وتقل

انتشار املرض

عرض غير شامل

حدة عمل املقاولون في الواليات املت
-دوالصين الذين تضرروا من كوفي

على ضمان سالمة العمال 19
.واالستعداد للمستقبل الغامض
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املتطلبات املختلفة

:التركيز على جودة الهواء
ا بضعفين إُيعد الهواء الداخلي–

 
لى خمسة أكثر تلوث

٪ من وقتنا في الداخل حتى90أضعاف، ونحن نقض ي 
ةعندما ال يكون هناك إغالق كامل بسبب الجائح

جعل بجودة الهواء، مما سياملزيد من العمالءسيهتم –
:شركات البناء تركز على ما يلي

تقليل مصادر تلوث الهواء/القضاء على–

واء استخدام التهوية للحفاظ على ملوثات اله–
عند مستويات آمنة

ية إزالة ملوثات الهواء من خالل الفلترة وتنق–
الهواء

االستدامة
ى املدى سوف يحصل التوّجه املتعلق باالستدامة عل–

ومات الطويل على دفعة لألمام حيث قد تحّفز الحك
اقتصاداتها من خالل تشجيع التدابير الرامية

لتحقيق أهداف كفاءة الطاقة مع إحداث مجموعة 
عامة من التغييرات في السياسات واالستثمارات ال

املباشرة

(WELL)شهادة ويل 
شهادة سيركز املزيد من املطورين على الحصول على–

ي ويل لضمان تحقيق ظروف املعيشة الصحية ف
مبانيهم

املباني املختلفة

:عدد أقل من الفنادق
فر ، يؤدي االنخفاض في السعلى الصعيد العاملي–

لقضاء األعمال والسفر للسياحة إلى انخفاض 
ى الطلب على الفنادق واملرافق السياحية األخر 

، قد تستمر في اململكة العربية السعودية–
مة املشاريع االستراتيجية الوطنية للسياحة في رفع قي

أو حتى أعلى من تقديراتها2020الفندقية حتى عام 
السابقة

:عدد أكبر من املستودعات
رغب في في الشركات التي تزيادة مستويات املخزون–

ا جعل سالسل اإلمداد أكثر موثوقية، مما يخلق ط لب 
على مساحات أكبر للتخزين

دعم التي حظت بالتجارة اإللكترونيةستتطلب –
ا خالل الجائحة مساحة أكبر لها أيض 

افق التصنيع :املزيد من مر
التي للشركاتإن زيادة الطاقة اإلنتاجية املحلية–

ق تريد تأمين سالسل اإلمداد ضد املخاطر ستخل
ا على منشآت التصنيع طلب 

الطلب غير املستقر

االرتفاعات قصيرة املدى
في ، سيكون هناك ضغطبعد إعادة الفتح مباشرة–

ي بعض األماكن إلكمال عدد كبير من املشاريع ف
 ف
 
ا محتمال ي أقرب وقت ممكن، مما سيخلق نقص 

العمالة املاهرة

انخفاض في ظل اكتمال املشاريع يعقب ذلك–
الحالية، مع فشل تحقيق املشاريع الجديدة

2022-2021الصعوبات املنعكسة على عامي 
في اململكة ٪20ستؤثر تخفيضات امليزانية بنسبة –

القائمة على املشاريع التي لم تبدأ بعد أكثر من تلك
بالفعل

على بناء الوحدات غير السكنيةعادة ما يؤثر –
ا18-12االقتصاد الكلي بمقدار  على هذا . شهر 

ا إجمالي   ا أقل النحو، يمكن أن يواجه املقاولون طلب 
ا بانخفاض قدره 2021حتى عام  ٪ في 40-20، مدفوع 

2020إسناد املشاريع الجديدة في عام 

رابطة مهندس ي نيويورك، كونسلتنغ غلوبال، ووكالة حماية البيئة األمريكية، ورابطة البناه والعقاريين املتحدين، وكيرني: املصدر

بعد انقضاء الجائحة، سيشهد
ضمن يتالقطاع طلًبا غير مستقر

ا من املباني و 
ً
من مزيًجا مختلف

متطلبات البناء الجديدة
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األدوات الرقمية

ة من اعتماد أدوات وعمليات النمذجالجائحةتسرع –
:والتعاون الرقمي

ر بشكل أكبنمذجة معلومات البناءاستخدام –
ا في املشاريع الصغيرة خصوص 

مية في أهالتصميم والبناء االفتراض ياكتسب –
املشاريع الكبيرة

من مفهوم للتوأمة الرقميةاعتماد سريع –
املشروع حتى في التكاليف

ا للمهندسالعمل من املنزل أصبح – ين أكثر شيوع 
املعماريين واملهندسين ومديري املشاريع

عاملة في تدريب القوى الالتحدي الرئيس ييتمثل –
دةبأكملها على استخدام األدوات واإلجراءات الجدي

اراملسوحات بالطائرات بدون طي

القيام بمجموعة للطائرات بدون طياريمكن –
:متنوعة من األعمال في مواقع البناء

اقع– من خالل كاميراتاملسوحات الجوية للمو
ثية متعددة األطياف تنتج خرائط ثنائية وثال

األبعاد بسرعة

اقع البناء– اقبة مو واملراقبة على مدار مر
ت الساعة في الوقت الحقيقي من خالل كاميرا

الفيديو

اقع– ول من الزوايا التي يتعذر الوصفحص املو
ا على األقدام بشكل أسرع وبدو  ن إليها سير 

مخاطر السالمة

أهمية الطائرات بدون طيار في 19-كوفيدأبرز –
تمكين ورصد التباعد االجتماعي

ل –
ّ
ر والتدريب في االستثماالتحديات الرئيسيةتتمث

ياراألولي للمشرفين الستخدام الطائرات بدون ط

التصنيع املسبق

من تحول أنشطة البناءمن املرجح أن يتسارع –
:19-مواقع البناء إلى مصانع اإلنتاج بعد كوفيد

بناء تحققت مزايا التصنيع املسبق عندما تم–
املستشفيات امليدانية في غضون أيام

من يوفر البناء املسبق الوقت واملواد، ويقلل–
عنفايات البناء والحاجة إلى العمل في املوق

دات من األسهل تطبيق التباعد االجتماعي ومع–
الوقاية الشخصية في بيئة املصنع

ل –
ّ
ة التصميم في تكييف عمليالتحدي الرئيس ييتمث

مع املكونات املعيارية

عرض غير شامل

معدات الوقاية الشخصية
رابطة مهندس ي نيويورك، كونسلتنغ غلوبال، وكيرني: املصدر

ة من املحتمل أن تسّرع الجائح
طاع من اعتماد التكنولوجيا في ق

البناء
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التكامل في الصناعة

التكامل األفقي
ضعيفة من ذوي املراكز املالية الإفالس املقاولينإن –

سوف يؤدي إلى خروج بعض الشركات من القطاع

ال أولوية كبرى على جدول أعمللتكاملسيصبح –
الحاجة إلى املستثمرين والرؤساء التنفيذيين، بسبب

:ما يلي

اهب لالستثمار في التكنولوجيا، واملو النمو–
عالية املهارة، والبحوث والتطوير

ي املشاريعفي امليزانيات العمومية والتنوع فاملرونة–

التكامل الرأس ي
ء أكثر باإلضافة إلى التكامل، سيصبح قطاع البنا–

ا وذلك للسعي لتحقيق رقابة  رأسي 
 
وكفاءة تكامال

:أعلى، بما في ذلك وضع تدابير مثل

 من املقاول–
 
ين من تطبيق العمالة املباشرة بدال

الباطن

تصنيع املواد بالقرب من املنزل –

ة االنتقال من البناء إلى التجميع بالنسب–
للمنشآت الصناعية

مقياس التأثر

صغار املقاولين
ا، و – سيضطر سيكون صغار املقاولين هم األكثر تضرر 

الكثيرون للخروج من السوق 

 ما تعمل الشركات الصغيرة واملتوسط–
 
ة على عادة

ا مشاريع أقل تنوع 

طة من الصعب على الشركات الصغيرة واملتوس–
ى التكيف مع قطاع املقاوالت الذي يعتمد عل

التكنولوجيا

كات ن من الباطن، مثل الشر و قد يفشل املقاول–
ين الصغيرة، بشكل أسرع من املقاولين اآلخر 
.األكثر قدرة وتنوع في االنشطة واملشاريع

كبار املقاولين
ضل يمكن لكبار املقاولين تحمل األزمة بشكل أف–

ار في ولكنهم ال يزالون بحاجة إلى التطور لالستمر 
العمل

سيحتاج املقاولون إلى إعادة التوازن إلى –
مجموعة مشاريعهم لالستمرار في العمل 

التقييم املستمر لالستفادة من االندماج–
.واالستحواذ بين الشركات

فع من قد تواجه الشركات التي لديها مستوى مرت–
الديون واحتياطيات نقدية منخفضة أزمة 

سيولة

قيود سوف يتراجع التدويل مع فرض املزيد من ال–
على الشركات األجنبية

تقارير الصناعة، وكيرني: املصدر

رة ستؤدي املتطلبات املتغي
املتعلقة بالسوق 

ل في والتكنولوجيات إلى التكام
.الصناعة
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بالنسبة للمرحلة الحالية من 
، يجب أن تتجاوز 19-كوفيد

إجراءات التخفيف ما هو أكثر من
،"مكافحة الحرائق"مجرد أسلوب 

.سوق وأن تشمل التحضير لتعافي ال

عرض للتوضيح

كيرني: املصدر

إطار إدارة املخاطر

وقف انتشار األوبئة

ئة أو تقليل احتمالية تفش ي األوب
تأثيرها

ات استقرار األثر واستعادة الخدم
استجابة للجائحة

إعادة بناء املجتمع وإعادة 
تأهيله في مرحلة ما بعد 

الجائحة

قيود السفر الوقائية–

جهود نشر الوعي–

ا في بم)بناء قدرات الرعاية الصحية –
(ذلك قدرات مختبرات التحاليل

ار التدريب على االستعداد النتش–
األوبئة وكشفها ومنعها

اإلغالق الكامل لألعمال وقيود –
السفر

تكثيف تصنيع معدات الوقاية–
الشخصية وتطوير اللقاحات

ر املبادرة في توقع اآلثار واملخاط–
املستقبلية

إعادة تأهيل املتضررين–

الخطط والسياسات إلعادة –
فتح القطاع

تدابير الدعم االقتصادي–

املنع. 1
مستمر

االستجابة. 3

أشهر1-3
التعافي. 4

أشهر3-12

االستعداد. 2

مستمر

مثال على 
اإلجراءات

هدف املرحلة

زيادة القرب، 
اتونضوج التهديد

مرحلة إدارة 
املخاطر
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مراجعة العقود

واملستنداتمراجعة جميع العقود
 عبر سلسلة اإل 

 
مداد امللزمة قانونيا
واملشروعات

ريعفهم الحقوق وااللتزامات للمشا
من الجارية أو املتوقفة مثل اإلعفاء
اريع الغرامات على التأخيرات في املش
ادة بسبب فيروس كورونا بموجب امل

ريات من نظام املنافسات وااملشت74
الحكومية

ام استخدام أحكالنظر في إمكانية
تمديد الوقت، والقوة القاهرة، 

وتعليق العمل، وإنهاءه

دعم سالسل اإلمداد 
ملقاومة املخاطر

من أجلفهم وتحديد سلسلة اإلمداد 
تحديد أي نقاط ضعف محتملة بها،

 تلك املتعلقة باملواد بال
 
غة خاصة
األهمية

خيارات اإلمداد البديلة تحديد 
دوث للرجوع إليها في حالة حوالثنائية

أعلىانقطاع، حتى لو كان ذلك بتكلفة

ة تأمين اإلمداد باملواد بالغة األهمي
:ضد املخاطر

الحجز املسبق لشاحنات النقل–

ونالنظر في زيادة مستويات املخز –

إدارة النقد والسيولة

ق تقييم التعرض ملخاطر التدف
واحتياجات التمويل النقدي

اإلضافية

مان استقرار التدفقات النقدية لض
:ملثال، على سبيل االسيولة الكافية

مراجعة ميزانيات رأس املال –
يد ما وامليزانيات املؤسسية لتحد

يمكن تخفيضه

النظر في تجريد األصول من –
االستثمار أو تقييم احتماالت

االندماج واالستحواذ كمصادر 
للنقد

يةاالستفادة من برامج الدعم املال
:مثل
تة تمويل التأخير  في السداد لس–

ركات أشهر بالنسبة اللتزامات الش
الصغيرة واملتوسطة

إعادة هيكلة القروض للشركات–
.2020الصغيرة املستحقة في عام 

حماية القوى العاملة

مة إنفاذ بروتوكوالت الصحة والسال 
:وتدريب العاملينالجديدة

نقاط التفتيش الصحية–
تطهير األسطح–
تعقيم اليدين–
الكمامات والقفازات–
التباعد االجتماعي–

ر لتقليل مخاطتغيير جداول العمل
:املرض

تكوين فرق أصغر–
نوبات العمل–
ساعات العمل املرنة–

يةاالستفادة من برامج الدعم الحكوم
:مثل
٪ من الراتب للموظفين 60دفع –

السعوديين

٪ في األجور 40خفض بنسبة –
وساعات العمل

:مثل ما يليأتمتة مهام معينة
مراقبة موقع البناء عن بعد–

الرافعات ذاتية القيادة–

صندوق تنمية املوارد البشرية
قانون املنافسات واملشتريات الحكومية

اآلثار على الهندسة والبناء: 19-كوفيد: كيرني: املصدر

يجب على املقاولين اتخاذ 
ت إجراءات فورية في أربعة مجاال 
للحفاظ على أعمالهم خالل 

الجائحة
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تنقيح العروض

تحقيق االستفادة القصوى من
وقت التوقف عن العمل

ن باالستعداد للمشاريع القادمة م
خالل عروض دقيقة وشاملة

تعزيز  البيانات ورفع كفاءة  
املستخدمة من الشركاتالعروض

يةكمرجع في املشاريع املستقبل

ن مالنظر في الدروس املستفادة
جل املشاريع والعروض السابقة من أ
تقديم عروض أسعار بشكل أكثر

:كفاءة في املستقبل، مثل
تحليل أسباب املكاسب –

والخسائر

ز إعطاء األولوية للعمالء لتركي–
الجهود

ينمقارنة التسعير مع املنافس–

تكثيف استخدام 
التكنولوجيا

يدةالتعرف على التكنولوجيات الجد
ظر في املستخدمة في صناعة البناء والن

قادمةكيفية تطبيقها في املشاريع ال

ارة وإدتجربة منصات التعاون الرقمي
ن املهام لالجتماعات الداخلية وتخزي

امللفات وتتبع التقدم بشأنها

حضور االجتماعات مع العمالء عن 
من خالل استخدام أدوات بعد

.وعةمؤتمرات الفيديو والتواصل املتن

تفعيل آليات الحصول 
على املستحقات

للمدفوعات املتابعة الفعالة
أي املحتجزة للمشاريع الحالية وحل

تعارض موجود

لتجنبالتواصل مع املقرضين
دة املفاجآت من طرفهم وتمكين إعا
جدولة الديون أو ايجاد مصادر 

.التمويل البديلة

تدريب العمالة

ترنتاستخدم املوارد املجانية عبر اإلن
 )لتعزيز مهارات القوى العاملة 

 
 في مثال
وإدارة التخطيط املالي، وإدارة املشاريع،

ى سلسلة اإلمداد، واملفاوضات، وما إل
(ذلك

تطوير مهارات ومؤهالت القوى 
ب عبر مثل التدريالعاملة على اإلنترنت

اإلنترنت من مكتب فحص وشهادات
الرافعات بالواليات املتحدة

جانبالنظر في استبدال املوظفين األ 
بمحليين عن طريق الدعم املالي من

وظيف صندوق تنمية املوارد البشرية لت
املواهب السعودية

اآلثار على الهندسة والبناء: 19-كوفيد: كيرني: املصدر

ية، باإلضافة إلى االستجابة الفور 
يجب استخدام وقت التوقف عن 

داد العمل لتحقيق املرونة واالستع
.للتعافي
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ذولة ملعرفة املزيد حول الجهود املب
، ُيرجى 19-ملواجهة جائحة كوفيد

تاحة الرجوع إلى املوارد املجانية امل
ينلدى الهيئة السعودية للمقاول

املنشورات تسجيالت الندوات عبر اإلنترنت

قر ان. املوارد متاحة باللغة العربية
.لالطالع عليها

أدوات وتقنيات العمل عن بعد

ت إيجابيات وسلبيات األدوا
املطلوبة للعمل عن بعد 
اوالتاملعمول بها في قطاع املق

املمارسات املهنية للعمل عن بعد

نبذة عامة عن برنامج العمل عن 
ة بعد وكذلك املبادئ التوجيهي

واملعايير

عقود املقاوالت والظروف القاهرة

أحكام الطوارئ والظروف القاهرة
في قانون اململكة والشريعة 

اإلسالمية

التعامل مع فيروس كورونا املستجد في قطاع 
املقاوالت

طرق االنتقال وأفضل 
ة اإلجراءات الوقائية في بيئ

العمل

من الالئحة التنفيذية لقانون العمل( 41)املادة 

محتوى ونطاق وحيثيات 
وطريقة ( 41)تطبيق املادة 

املتابعة مع الوزارة

اع آلية دعم رواتب السعوديين العاملين في القط
الخاص

أسباب وأهداف املرسوم امللكي 
وشروط الحصول على الدعم وسبل

اإلنفاق

دليل املتطلبات الصحية لشركات املقاوالت

قها في دليل اإلجراءات الوقائية التي يجب تطبي
ذلك مساكن ووسائل نقل العمال وتوظيفهم وك

.طرق رفع الوعي

ي الدليل اإلرشادي للعزل الصحي للمنشآت العاملة ف
قطاع املقاوالت

ورونادراسة قانونية لقطاع املقاوالت في ظل فايروس ك

إدارة األزمات واستمرارية األعمال في قطاع املقاوالت

الزمة الدليل اإلرشادي لالحتياطات واإلجراءات ال
ين إلنشاء غرف عزل للحجر الصحي ملدة أسبوع

.لألفراد املشتبه في إصابتهم

يف على العقود ومتطلبات التكي19-تأثير كوفيد
في القانوني واألحكام وموقف القضاء السعودي

.ارئ القضايا املتعلقة باألوبئة وظروف الطو 

ة دليل إرشادي للمقاولين لضمان استمراري
بين العمال أو 19-العمل في حالة تفش ي كوفيد

املوظفين في مقر العمل

https://youtu.be/DBqKLBmHaiE
https://youtu.be/129y14cIJdk
https://www.youtube.com/watch?v=TvtYxUw-_wQ
https://youtu.be/MKukWsRJS64
https://youtu.be/fcx8XexD-M8
https://youtu.be/USd6Uwvmbl4
https://sca.sa/04262020124859.pdf
https://sca.sa/04262020124559.pdf
https://sca.sa/042120200543.pdf
https://sca.sa/03052020010559.pdf
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ينالتابعة للهيئة السعودية للمقاول19-بوابة كوفيد
ودي لالطالع على أحدث املعلومات عن قطاع املقاوالت السع

:باللغة العربية
covid19.sca.sa/ar

التابعة لكيرني19-بوابة كوفيد
لغة لالطالع على رؤى حول الصناعات واملناطق األخرى بال

:اإلنجليزية
kearney.com/covid-19/

ى لالطالع على أحدث الرؤى، يرج
عبر 19-كوفيدةزيارة بواب

اإلنترنت التابعة للهيئة 
.يالسعودية للمقاولين وكيرن

https://covid19.sca.sa/ar
https://www.kearney.com/covid-19/
https://covid19.sca.sa/ar
https://www.kearney.com/covid-19/
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كبيرةيةعناأوليناقدأننامنالرغموعلىيومي،أساسعلىسريعةبوتيرةوتتطور ديناميكية19-بكوفيداملتعلقةاملستجداتإنالسياق القانوني
.معينوقتفيوكيرنيللمقاولينالسعوديةالهيئةنظروجهةيمثلأنهإالاملستند،هذاإصدارقبل

لأن(أ):يليملامخصصغيراملستندهذاإن
ّ
أورسميأييدتبمثابةُيعدأن(ب)بالسالمة،تتعلقمشورةأوطبيةمشورةيشك

كماتخاذه،ايجبالذياملناسبالعملمساربشأنالخاصتقييمكبإجراءننصحكالنحو،هذاوعلى.معينةباستجابةتوصية
املحليةالصحيةلطاتالسعنالصادرةالتوصياتأحدثسيماوالمنطقتك،فياملحليةوالتوجيهاتالقوانينفيبعنايةالنظرُيرجى

.قرارأياتخاذقبل(والوطنية)

خاللمنعاملبشكالعباراتهذهتحديديمكن."تطلعيهبيانات"العرضهذافيالواردةاملعلوماتأوالبياناتبعضتشكلقد
"متوقع"،"يجب"،"سوف"،"قد"،"املمكنمن"،"يتوقع"،"يعتقد"،"تقديرات"،"خطط"مثلالتطلعيهللكلماتاستخدامها

آرائناالتطلعيةاتالبيانهذهتعكس.للمقارنةالقابلةاملصطلحاتأواملصطلحاتهذهمنغيرهأوالسلبياالختالفأو"سيكون "،"
اوليستاملستقبليةباألحداثيتعلقفيما19لـكوفيدالحالية أنيمكن.ةاملستقبلياألحداثهذهمثلحدوثالحتمالضمان 
االعرضهذافياملنعكسالتحليليكون أنفيعديدةعواملتتسبب .بليةمستقنتائجأيعنملحوظبشكلمختلف 
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ابق على اتصال بالهيئة السعودية للمقاولينابق على اتصال بكيرني

هيلموت شولزه
شريك

Helmut.Scholze@kearney.com
971506528944+

الشرق األوسط

رياض درويش
مدير

Riyadh.Derouiche@kearney.com
971566565859+
الشرق األوسط

إيفيني جلوشكوف
ُمدير

Evgeny.Glushkov@kearney.com
971565480184+

الشرق األوسط

كريم الخطيب
ُمدير

Karim.ElKhatib@kearney.com
971564109036+

الشرق األوسط

املهندس عادل السحمان
مدير االستراتيجية

Adel.Bensahman@sca.sa
966502322345+

اململكة العربية السعودية

املهندس فهد سلمان الفراج
مهندس التراخيص

Fahad.Farraj@sca.sa
996551768681+

اململكة العربية السعودية

املهندس أحمد العبودي
رئيس قطاع الشؤون التنظيمية

ahmad.Aboudi@sca.sa
966504473221+

اململكة العربية السعودية

املهندس صالح الزهراني
مدير خدمات املقاوالت

saleh.zahrani@sca.sa
966555718660+

اململكة العربية السعودية

https://www.linkedin.com/company/kearney
https://www.instagram.com/kearneyofficial/
https://twitter.com/Kearney
https://youtube.com/KearneyOfficial
https://www.facebook.com/Kearney/
https://www.linkedin.com/company/sca2030/
https://sca.sa/en
https://twitter.com/sca2030
https://www.facebook.com/SCA2030/

