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حتفيز قطاع املقاوالت للمشاركة الفعالة يف  :الرؤية
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حتفيز قطاع املقاوالت للمشاركة الفعالة يف  :الرؤية
تنفيذ املشاريع التنموية



امللتقىوأوراق عمل حماور       
 :ا-ولا-ول  احملوراحملور١١..

. وا3جنازات التوصيات –ا-ول املقاولني ملتقى         
 وأثر توصيات من تنفيذه مت وما بجدة للمقاولني ا5ول امللتقى توصيات متابعة إىل احملور هذا يهدف
: املقالني قطاع على ذلك

.ا5سعار ارتفاع عند املقاولني تعويض %٢٠ بواقع املقدمة الدفعة :تنفيذه مت ماأ-
 العامة ا5شغال عقد صياغة إعادة /للمقاولني السعودية الهيئة إنشاء : تنفيذه اجلاريب-

.العمالة تأجري شركة إنشاء /فدك بعقود باالسPشاد

٢٨/١٠/٢٠٠٩٣

.العمالة تأجري شركة إنشاء /فدك بعقود باالسPشاد
  معيار تعديل / )التشوينات( للموقع املوردة املواد قيمة صرف : تنفيذه املطلوبت-

 / املنازعات فض آلية تطوير/ ا5قل السعر  عن بديالً ا5نسب السعر مببدأ وا5خذ الPسية
 عدم ومناقشة املقاوالت قطاع يف للعمل الكوادر لتدريب متخصصة معاهد إنشاء

 لتطوير ابحاث مركز إنشاء / البشرية املوارد صندوق من املقاوالت شركات استفادة
.والتشييد البناء تقنية
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  املالية ا-زمة تداعيات مع املقاوالت قطاع يف التمويل :الثاينالثاين  احملوراحملور        --٢٢
. العاملية

        : مايلي ومناقشة بحث إىل احملور هذا يهدف              
  التجارية البنوك لدى البنكية املعامالت من املقاولني وحصة التجارية البنوك لدى التمويل آلية•

. اخملتلفة االستثمارية واجملموعات
  التأمني لشركات عمل بورقة التقدم وكذلك التأمني أنواع تعدد موضوع ودراسة بحث•

  ارتفاع عند املقاولني يعوض تأميني منتج الستحداث العالقة ذات اجلهات مع بالتنسيق

٢٨/١٠/٢٠٠٩ �	
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  ارتفاع عند املقاولني يعوض تأميني منتج الستحداث العالقة ذات اجلهات مع بالتنسيق
  بسبب املشاريع وتأخري تعu لتفادي معينة حدود يف العمالة أو املعدات أو املواد أسعار
  اجلديد، احلكومية واملشPيات املنافسات نظام يف التعويض آلية وصعوبة ا5سعار ارتفاع



.تطوير قطاع املقاوالت الصناعي الوطني : احملور الثالث٣.
:يهدف هذا احملور إىل بحث ومناقشة مايلي             
.غياب الدور الفعال للمقاول الوطني يف قطاع املقاوالت الصناعية•
 أرامكـو تشجيع إنشـاء شـركات متخصصـة يف املقـاوالت الصـناعية عـن طريـق دعـم مباشـر مـن           •

وسابك والنحلية وشركة الكهرباء
بحث معوقات االندماج من حيث تبسيط ا{جراءات النظامية والدور احلكـومي يف هـذا الشـأن مـن     •

٢٨/١٠/٢٠٠٩٥

بحث معوقات االندماج من حيث تبسيط ا{جراءات النظامية والدور احلكـومي يف هـذا الشـأن مـن     •
حيث إعطاء التسهيالت الالزمة للشركات املندجمـة مـع بعضـها فيمـا يتعلـق بتصـنيف املقـاولني        

.ونقل الكفالة للعاملني يف الشركات املندجمة ونقل ملكية املعدات وا�ليات
.تطوير نظام تصنيف املقاولني السعودي•
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: احملور الرابع  -٤
.ا-نظمة احلكومية اخلاصة بنظام املقاوالت

: مايلييهدف هذا احملور إىل تسليط الضوء على             
ممثلني عن املقاولني يف اللجان التي تشكل لبحث قضاياهم، و ضـرورة تـوفر الكـوادر     اشراك•

.الفنية لدى الدوائر احلكومية املسؤولة عى تنفيذ املشاريع
عــدم تــوفري وثــائق وخمططــات حمدثــة خاليــة مــن التعــديالت اجلوهريــة مــع ربــط  بنــود جــداول  •

الكميات بنتائج حتليل االتربة وكذلك تـوفري قـوائم معتمـدة ملـوردي املـواد واملعـدات يف وثـائق        

٢٨/١٠/٢٠٠٩ �	
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الكميات بنتائج حتليل االتربة وكذلك تـوفري قـوائم معتمـدة ملـوردي املـواد واملعـدات يف وثـائق        
.املنافسات قبل الطرح

ضرورة جتميع املشروعات الصغرية واملتوسطة التي اليتقدم لها املقاولني يف جمموعـات  •
مشروع مثال على أن تكون يف منطقـة واحـدة وليسـت     ٥٠بحيث ال تقل اجملموعة الواحدة عن 

.متفرقة يف جميع أنحاء اململكة
: احملور اخلامس -٥

اجلهات احلكومة واالستشارية وتقييم أداء املقاول
السلبيات التي يراها االستشاري املشرف على تنفيذ املشاريع احلكوميـة ومشـاريع القطـاع    •

.اخلاص على املقاول الوطني وكيفية التخلص من هذه السلبيات
.تعu املقاولني يف تنفيذ مشروعاتنا التنموية•
ا5سباب واحللول –تأخر صدور تأشريات املقاولني •



غرفة الشرقية: موقع احلدث•

٢٠٠٩ملتقى املقاولني الوطني الثاين:أسم احلدث •

:احلضور املستهدف للحدث•

٨٠٠:للملتقى�

ملتقى املقاولني الوطني الثاين

٢٨/١٠/٢٠٠٩٧

جماناً:رسوم التسجيل•
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اجلهات احلكومية �

االس\اتيجيةشركات القطاعات �

) الصناعيني،املدنيني(املقاولون �

  ،االدارة،التقنية ،الصناعيني ،القانونيون( ا5ستشاريةالشركات �

)شركات الهندسة

)الهئية امللكية للجبيل وينبع -سابك-أرامكو(املطورون و املالك�

الشرائح املستهدفة للحضور والتفاعل يف 

ملتقى املقاولني الوطني الثاين

)الهئية امللكية للجبيل وينبع -سابك-أرامكو(املطورون و املالك

سعوديون ودولييوناملوردين �

قطاع البنوك�

قطاع التأمني�
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م٢٧/١٠/٢٠٠٩اليوم ا-ول الثالثاء 

الربنامجالوقت  

إىل من 

٨.٣٠FIDICFIDICFIDICFIDICم ٧.٣٠ internationalinternationalinternationalinternational contractscontractscontractscontracts andandandand bestbestbestbest practicepracticepracticepractice                  
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 الهاجريناصر بن سعيد / رئيس اجللسة الهاجريناصر بن سعيد / رئيس اجللسة
عضو جملس ا3دارة ورئيس جلنة املقاولني

٩.٠٠٩.٤٠

الهاجريناصر بن سعيد :كلمة رئيس امللتقى ورئيس جلنة املقاولني •

بن راشد الراشد عبدالرحمن:كلمة رئيس الغرفة•
بن حمد العمار عبداهللا:كلمة رئيس اللجنة الوطنية•
كلمة راعي احلفل ا5مري حممد بن فهد•
تكرمي الداعمني•

العشاء•٩.٤٠١١.٠٠
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�����و	� ا���� ا���� ����� ا� ا��� ٩



م٢٨/١٠/٢٠٠٩اليوم الثاين ا-ربعاء 

الربنامجالوقت  

إىل من 

  التسجيل٨.٣٠ص ٨.٠٠
التوصيات واالجنازات- ملتقى املقاولني ا-ول:اجللسة ا-وىل 

عضو جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية  �� دحالنبن صادق  عبداهللا.د:رئيس اجللسة عضو جملس إدارة الغرفة التجارية الصناعية   دحالنبن صادق  عبداهللا.د:رئيس اجللسة
بجدة

٨.٣٠٨.٤٥
اجنازه من توصيات ملتقى املقاولني  الوطني ا5ول   ومامتواقع املقاوالت باململكة :االوىلالورقة 
٢٠٠٨  

رئيس امللتقى املقاولني ا5ول  -بن بكر رضوان عبداهللا:   املتحدث ا5ول

٨.٤٥٩.٠٠
البنية التحتية للمقاوالت الواقع واملأمول: الورقة الثانية
رئيس جلنة املقاولني الوطنية  - بن حمد العمار عبداهللا:املتحدث الثاين

مناقشة عامة٩.٠٠٩.١٥

اسPاحة  ٩.١٥٩.٣٠

٢٨/١٠/٢٠٠٩ �	
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م٢٨/١٠/٢٠٠٩اليوم الثاين ا-ربعاء 
الربنامجالوقت  

إىلمن 

التمويل يف قطاع املقاوالت مع تداعيات ا-زمة املالية العاملية :اجللسة الثانية 

  بوحليقة احسان.د:رئيس اجللسة

بنك املقاولني-أنشاء بنك التعمري:االوىلالورقة 

٩.٣٠٩.٤٥
عضو جملس الشورى��شيخ  عبداهللاسعيد .د:املتحدث ا5ول

٩.٤٥١٠.٠٠
تشدد البنوك يف متويل املقاولني:الورقة الثانية
بنك الرياض-العبديلهشام :املتحدث الثاين

١٠.٠٠١٠.١٥
متويل املقاوالت: الورقة الثالثة

القحطاين عايضسعد بن .  أ: املتحدث الثالث

اسPاحة١٠.١٥١٠.٣٠

٢٨/١٠/٢٠٠٩ �	
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م ٢٨/١٠/٢٠٠٩اليوم الثاين ا-ربعاء 

الربنامجالوقت  

إىل من 

تطوير قطاع املقاوالت الصناعية: اجللسة الثالثة

  الساعاتي عبدالعزيز.د:رئيس اجللسة

يف تطوير املقاول السعودي الصناعي السعوديةودورها أرامكوجتربة :االوىلالورقة 
١٠.٣٠١٠.٤٥

يف تطوير املقاول السعودي الصناعي السعوديةودورها أرامكوجتربة :االوىلالورقة 
السعودية أرامكو - نائب الرئيس {دارة املشاريع  -املقالماجد يوسف : املتحدث ا5ول

١٠.٤٥١١.٠٠
جتربة سابك يف املقاوالت الصناعية:الورقة الثانية
سابك- امللحمعدنان - حممد القرشي: املتحدث الثاين

١١.٠٠١١.١٥
Construction Contractor Business Outlook:الورقة الثالثة

رئيس جلنة   - إدارة غرفة الشرقية عضو جملس–سعيدالهاجريناصر  بن : املتحدث الثالث
املقاولني

مناقشة عامة١١.١٥١١.٣٠
صالة الظهر والغذاءظ ١١.٣٠١٢.٤٥
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م ٢٨/١٠/٢٠٠٩اليوم الثاين ا-ربعاء 

الربنامجالوقت  

إىل من 

احلكومية اخلاصة بقطاع املقاوالتا-نظمة : اجللسة الرابعة

وكيل الوزارة لشؤون  تصنيف املقاولني��بن حممد السبيل  عبداهللا. أ:رئيس اجللسة

تطوير تصنيف املقاولني والرؤية املستقبلية:الورقة ا5وىل
١.٣٠ظ ١.٠٠

تطوير تصنيف املقاولني والرؤية املستقبلية:الورقة ا5وىل
وكالة تصنيف املقاولني �مدير عام الشئون الفنية  العرفجحممد سلطان .م٠املتحدث ا5ول
املقاولني تصينفوكالة ��مدير عام الدراسات   العمري عمريسليمان بن .م٠                             

١.٣٠١.٤٥
.  تنظيم البحوث والتطوير يف صناعة التشييد باململكة:الورقة  الثانية
ونائب   ��بجامعة امللك فهد للبPول واملعادن  استاذعلي بن علي شاش .د: املتحدث الثاين

للتجارة واملقاوالت القحطاينالرئيس لشركة أبناء فيصل بن حممد 

١.٤٥٢.٠٠
على تنفيذ املشاريع البلدية االشرافتطوير وحتسني  اسPاتيجية: الورقة الثالثة

وكالة الشئون الفنية بوزارة الشئون  ��إدارة الطرق  ��حممد بن إبراهيم اخلريف .م:املتحدث الثالث
.البلدية والقروية

مناقشة ٢.٠٠٢.١٥

اسPاحة٢.١٥٢.٣٠
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م ٢٨/١٠/٢٠٠٩اليوم الثاين ا-ربعاء 
الربنامجالوقت  

إىل من 

املقاول اداءاجلهات احلكومية واالستشارية وتقييم :  اجللسة اخلامسة

امللحمجمال بن ناصر .م:رئيس اجللسة

٢.٣٠٢.٤٥
التي يراها االستشاري املشرف على تنفيذ املشاريع احلكومية  السلبيات :االوىلالورقة 

ومشاريع القطاع اخلاص على املقاول الوطني وكيفية التخلص من هذه السلبيات
كونسلتسعودي - عبدالغنيسامي بن حممد .م:االولاملتحدث 

تعu املقاولني يف تنفيذ مشروعاتنا التنموية:الورقة الثانية
٢.٤٥٣.٠٠

تعu املقاولني يف تنفيذ مشروعاتنا التنموية:الورقة الثانية
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - صباح املطلق نائب رئيس جلنة املقاولني :املتحدث الثاين

٣.٠٠٣.١٥
ورقة مقدمة من وزارة النقل: الورقةالثالثة

وكيل وزارة النقل املساعد للشئون  �� السويكتحممد بن خالد /املهندس : املتحدث الثالث
الفنية

٣.١٥٣.٣٠
ا5سباب واحللول ��تأخر صدور تأشريات املقاولني :الورقةالرابعة

وكيل وزارة العمل للشئون العمالية � البوارديسعد  عبدالرحمن: املتحدث الرابع

٣.٣٠٣.٤٥

الشركات   بواصطةيف تنفيذ املشاريع  الشرقيهاملنطقة  امانة جتربة:الورقة اخلامسة
  الوطنيه

  ب�مانه واالشرافمدير عام الدراسات –العريني حممد.م:اخلامساملتحدث 
التوصيات واخلتام  ٣.٤٥٤.٠٠

٢٨/١٠/٢٠٠٩ �	
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