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ملخص البحث  

ٌتمّ تؤمٌن االحتٌاجات الحكومٌة بمختلؾ أشكالها، عن طرٌق سلسلة من اإلجراءات القانونٌة، والمالٌة، والفنٌة، 
وتتؤلؾ هذه المنظومة فً األساس من نظام المشترٌات الحكومٌة و .. (منظومة المشترٌات الحكومٌة): ٌُطلق علٌها

وتؽطً هذه اإلجراءات مراحل العمل فً جمٌع المشارٌع تقرٌبًا، . الالئحة التنفٌذٌة له، وعقد األشؽال العامة
.  وتهدؾ إلى تؤمٌن احتٌاجات المشارٌع بالجودة المطلوبة، والسعر المناسب و إلى حماٌة موارد الدولة المالٌة

اتضح أن هناك نقاط ضعؾ فً منظومة  (2017القحطانً ومصطفى، )ومن واقع دراسة سابقة للباحثٌن 
المشترٌات الحكومٌة لها تؤثٌر كبٌر على استمرار ظاهرة تعثر المشارٌع الحكومٌة التً تعانً منها العدٌد من 

مشارٌع التشٌٌد والبناء فً القطاع الحكومً وتمثل أحد مسببات استنزاؾ موارد الدولة وتعثر، وأن الجهود الرامٌة 
إلى حل األسباب األخرى المسببة لتعثر المشارٌع ال تكفً للقضاء على هذه الظاهرة دون معالجة هذه المنظومة 

. وهو ما ٌمثل اإلشكالٌة الرئٌسة التً تسعى هذه الدراسة لحلها
ٌمثل هذا البحث أحد المحاوالت الهادفة إلى تحلٌل وتقٌٌم المنظومة الحالٌة للمشترٌات الحكومٌة فً مشارٌع التشٌٌد 

بالمملكة خالل دورة حٌاتها مع التركٌز على مرحلة الطرح الترسٌة واقتراح أسالٌب لتطوٌرها ضمن الجهود 
. الرامٌة إلى تالفً أسباب تعثر المشارٌع وتحسٌن جودة مخرجاتها

: الكلمات المفتاحٌة
التعثر، نظام تأمٌن المشترٌات الحكومٌة، الالئحة التنفٌذٌة لنظام تأمٌن المشترٌات الحكومٌة، عقد األشغال 

. العامة
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المقدمات، اإلشكالٌات، األهداف، واألهمٌة البحثٌة  .1
 تمهٌـــد 1.1

أعمال تورٌد، وتؤمٌِن، وتنفٌذ جمٌع ما تحتاجه الجهات "هو " تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة" رؼم أن المقصود بـ
ٌٌّة فً الَمقام األول بـ(هـ1432المطوع، )" الحكومٌة لممارسة أعمالها مشارٌع التشٌٌد " ؛ إال أن هذه الدراسة َمعن

".  الحكومٌة
، ثم تنتقل إلى "التخطٌط، ودراسة الجدوى" عادة بعدة مراحَل خالل دورة حٌاته، تبدأ بـ (مشروع التشٌٌد)ٌمّر 

والفحص المشروع،  (اإلنشاء)التنفٌذ "، وصوالً إلى "الطرح والترسٌة"، ومن َثّم "التصمٌم، وإعداد الوثائق"
منظومة المشترٌات "وفً مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة ٌتم اإللتزام ب". التشؽٌل والصٌانة"، وأخٌراً "واالستالم

. الحكومٌة التً والشكل التالً تمثل منظومٌة قانونٌٌة وإجرائٌٌة، َتحُكم جمٌَع خطوات العمل فً تلك المراحل
وٌوضح الشكل التالً الخطوط العامة لإلجراءات المتبعة حسب منظومة تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة فً تؤمٌن 

. المشترٌات الحكومٌة لمراحل العمل بالمشروع

 
 (الباحثان: المرجع)اإلجراءات المتبعة حسب منظومة تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة فً تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة : (1)شكل 

وطبقاُ للموضح فً الشكل السابق فإن الدراسة تقسم مراحل العمل فً مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة، طبقاً لنظام 
المشترٌات الحكومٌة؛ إلى ثالِث مراحَل رئٌسة تبدأ بمرحلة ما قبل الطرح والترسٌة، مروراً بمرحلة الطرح 

نظام تؤمٌن المشترٌات )والترسٌة وانتهاًء بمرحلة التنفٌذ والتشؽٌل، وكل مرحلٍة محكومٌة بمجموعة من المواد، فً 
. ، التً ٌجب اّتباعها خالل مراحل العمل(الئحته التنفٌذٌة)، و(الحكومٌة

 اإلشكالٌة البحثٌة 1,2

على الرؼم من الدراسات المتعددة التً تمت لرصد وتحلٌل أسباب ظاهرة تعثر المشارٌع الحكومٌة بالمملكة 
والجهود التً تبذل باستمرار لخفض نسبتها وتحقٌق األهداؾ المرجوة منها فً خطط التنمٌة إال أن هذه الجهود قد 
التكفً للقضاء على هذه الظاهرة دون معالجة نقاط ضعؾ فً منظومة المشترٌات الحكومٌة التً لها دور مإثر 

فً حدوث التعثر وهو ما ٌمثل اإلشكالٌة الرئٌسة التً تسعى هذه الدراسة دراستها وتحلٌلها واقتراح البدائل 
.   المناسبة لحلها

 الغاٌات واألهــداف البحثٌة  1.3

تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة لمشارٌع التشٌٌد الحكومٌة " ٌمكن صٌاؼة هدؾ البحث الرئٌس فً 
ومن خالل هذا الهدؾ الرئٌس ٌمكن تحدٌد عدد من األهداؾ الفرعٌة المرتبطة ". بالمملكة العربٌة السعودٌة

:  باإلشكالٌات البحثٌة كالتالً

  استعراض وتحلٌل مراحل دورة حٌاة مشارٌع التشٌٌد الحكومً طبقاً إلجراءات منظومة المشترٌات
 الحكومٌة المتبعة حالٌا فً مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة 

  تحدٌد نقاط الضعؾ فً منظومة المشترٌات الحكومٌة المإثرة فً جودة مخرجات مشارٌع التشٌٌد
 .الحكومً أو تعثرها
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  اقتراح أسالٌب وإجراءات لتطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة بما ٌدعم الجهود الرامٌة إلى
. تقلٌل أسباب التعثر وتحسٌن جودة مخرجات مشارٌع التشٌٌد الحكومً/تالفً

 األهمـــٌة البحثــٌة 1.4

على المستوى النظري فإن موضوع تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة لمشارٌع التشٌٌد الحكومٌة ٌكتسب 
أهمٌَته من َكون مشارٌع التشٌٌد الحكومٌِة قضًٌة عامًة، ذاَت تؤثٌر قوي على األهداؾ المؤمولة من خطط التنمٌة، 

وعلى . وتمّثل الجانب األهم والمإثر فً عجلة التنمٌة فً الدول النامٌة، وتستحوذ على نسبٍة عالٌة من مواردها
ٌُسِهم فً تحسٌن جودة ُمخَرجات  ٌِها إلى تحقٌق هدؾ  المستوى العملً َتكتسب هذه الدراسُة أهمٌَتها من خالل سْع

.  مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة وتقلٌل تعثره

 أسئلة البحث 1.5

ما هً نقاط الضعؾ فً إجراءات منظومة المشترٌات الحكومٌة التً تطبقها الجهات المشرفة على  .1
مشارٌع التشٌٌد فً القطاع الحكومً والتً تإثر فً جودة مخرجات المشروع أو تعثره؟   

ما هً المقترحات التً ٌمكنها معالجة نقاط الضعؾ وتطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة بما ٌدعم  .2
الجهود الرامٌة لتقلٌل أو تالفً أسباب تعثر مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة؟   

 فرضٌة الدراسة 1.6

تعتمد الدراسة على فرضٌة رئٌسٌة تعتمد على وجود عالقة بٌن إجراءات منظومة المشترٌات الحكومٌة وبٌن 
جودة مخرجات مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة وتعثرها، وعلٌه فإن تطوٌر هذه المنظومة سٌسهم بال شك فً دعم 

. الجهود الرامٌة إلى تقلٌل تعثر مشارٌع التشٌٌد الحكومً ورفع كفاءة وجودة مخرجاتها

 محاور وبنٌة الدراسة ومنهجها العلمً  1.7

من واقع إشكالٌة الدراسة ٌمكن القول أنها ترتكز على ثالثة محاور أساسٌة للوصول إلى النتائج المستهدفة ٌرتبط 
األول برصد وتحلٌل إجراءات منظومة المشترٌات الحكومٌة وتحدٌد نقاط الضعؾ فٌها المإثرة على تدنى جودة 

المخرجات أو تعثر المشارٌع ، بٌنما ٌرتبط الثالث بتحدٌد األهمٌة النسبٌة لكل سبب من أسباب تعثر المشارٌع 
ونقاط الضعؾ فً اإلجراءات واألنظمة المتبعة وبالتالً ترتٌب أولوٌات وإجراءات تالفً أسباب التعثر وتحسٌن 

 .جودة مخرجات المشروع

وعلى هذا ٌمكن تقسٌم الدراسة طبقا لهذه المحاور إلى ثالثة أجزاء رئٌسة ٌلٌها النتائج والتوصٌات كما ٌتضح من 
(:  2)الشكل رقم 

باستعراض مراحل دورة حٌاة مشارٌع التشٌٌد الحكومً طبقاً إلجراءات " اإلطار النظري"ٌعنى الجزء األول  .1
 منظومة المشترٌات الحكومٌة المتبعة حالٌا فً مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة ، 

برصد نقاط الضعؾ المرتبطة بمنظومة المشترٌات " المسح الرئٌسً وجمع المعلومات"وٌعنً الجزء الثانً  .2
 الحكومٌة خالل دورة حٌاة المشروع، 

باقتراح أسالٌب معالجة نقاط الضعؾ التً تم رصدها " التحلٌل واالستنتاج"وٌختتم البحث فً الجزء الثالث  .3
ورسم المالمح العامة لمراحل دورة حٌاة المشروع طبقاً للمنظومة المطورة للمشترٌات الحكومٌة لمشارٌع 

 . التشٌٌد
ٌنتهج البحث فً جزئه األول المنهج االستقرائً، والمنهج الوصفً الكمً باستخدام المقابالت واالستبٌانات، بٌنما 

.  ٌعتمد على المنهج التحلٌلً فً جزئه الثالث وصوالً إلى النتائج المستهدفة
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 .أجزاء وبنٌة البحث: (2)شكل 

دورة حٌاة مشارٌع التشٌٌد الحكومً ضمن إجراءات منظومة المشترٌات الحكومٌة  .2
نظام تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة، والالئحة : التً تتكون بصفة عامة من- ُتَعّد منظومة تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة 

المرجَع األساسً الذي ٌحكم وٌبٌن اإلجراءات التً ٌجب اتباعها عند تؤمٌن - التنفٌذٌة له، وعقد األشؽال العامة
تلك اإلجراءات  (1)المشترٌات الحكومٌة بكافة أشكالها، وكذلك عند صٌاؼة وتنفٌذ عقودها، وٌوضح الشكل رقم 

التً تتم وفقاً لمواد نظام المشترٌات الحكومٌة، والئحته التنفٌذٌة، وتنعكس فً عقد األشؽال العامة، المعمول به فً 
، من منظومة تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة التً تهدؾ إلى "29"جمٌع الجهات الحكومٌة دون استثناء، حسب المادة 

. حماٌة موارد الدولة المالٌة وتحقٌق الهدؾ من تؤمٌن االحتٌاجات بالجودة المطلوبة والسعر المناسب
ٌمكن تقسم العمل فً مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة وطبقا لنظام المشترٌات الحكومٌة إلى ثالث مراحل رئٌسٌة ٌحكم 

، التً ٌجب اّتباعها خالل (الئحته التنفٌذٌة)، و(نظام تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة)كل منها مجموعة من المواد فً 
 .مراحل العمل وتشمل مرحلة ما قبل الطرح والترسٌة، ومرحلة الطرح والترسٌة، ومرحلة التنفٌذ والتشؽٌل

منظومة المشترٌات )وفٌما ٌلً شرٌح مختصر لكل مرحلة، وبٌان لبعض اإلجراءات الواجِب اتخاُذها لتتماشى مع 
. ، المعمول بها فً المملكة العربٌة السعودٌة(الحكومٌة
:  مرحلة ما قبل الطرح والترسٌة2.1

 عند ظهور الحاجة إلى المشروع لدى أحد الجهات الحكومٌة ، ٌتم الرفع :نشوء الطلب على المشروع 
بوصؾ المشروع ومتطلباته إلى الجهات الفنٌة، لٌتّم إدراُجه ضمن المٌزانٌة العامة للجهة، فً السنة، أو 

 .السنوات القادمة
 ًعند وجود قناعٍة لدى المسإولٌن باالحتٌاج الفعلً للمشروع الذي َتمَّ طلُبه سابقاً؛ فإنه :االعتماد الداخل 

ٌّة بالتخطٌط والمٌزانٌة، لٌتّم إدراُجه ضمن طلبات  ٌتمُّ تحوٌُل الطلب بعد تقدٌر تكلفته إلى اإلدارة الَمْعن
والمالحظ هنا أنه بالالرؼم من أن جمٌع . المٌزانٌة عند مناقشتها مع المسإولٌن فً وزارة المالٌة

الوزارات ٌجب أن ٌكون لدٌها خطٌة خمسٌٌة، تشتمل على االحتٌاجات خالل هذه الفترة، إال أن عدم وجود 
؛ ٌجعل الخطَة ؼٌَر ثابتة، وكثٌراً ما ٌتم النقل (منظومة المشترٌات الحكومٌة)معاٌٌر تعتمد على مرجعٌة 

. بٌن بنود المٌزانٌة الخاصة بالجهة

 وزارةُ المالٌة من جانب، واإلداراُت : ٌتشارك مسإولٌَة إدارة هذه المرحلة: مناقشة واعتماد المٌزانٌة
ٌّة من الجهة الحكومٌة المستفٌدة من جانب آخر حٌث تقوم وزارة المالٌة بعقد اجتماع مع مندوبً  الَمْعن
الجهات الحكومٌة، لمناقشة طلبات المشارٌع، وَتَوافُِق الطلبات مع التعلٌمات، مع بعض التفاصٌل الفنٌة 

إلقناع المسإولٌن بالحاجة لهذه المشارٌع، وؼالباً  (الحواريَّ )األسلوَب : واإلدارٌة، وتؤخذ هذه المناقشاتُ 
كما أّن للصفات الشخصٌة والعالقات .. تتحكم الوفرة المالٌة فً المٌزانٌة العامة، بالموافقة على الطلب

: الجٌدة َدوراً ال بؤس به، ثم ٌَعّد َمحضٌر بما َتّم التوصُل إلٌه، واعتماده فً المٌزانٌة القادمة، شامالً 
ر لها من  نًة ما َتقرَّ التكلفة، والمراحل، وٌتم إبالَغ الجهات الحكومٌة بمٌزانٌة مشارٌعها الجدٌدة، متضمِّ

 مشارٌع، بموجب خطاب من وزٌر المالٌة

 تكاد الخطوات الفنٌة المتَّبعة إلنجاز األعمال فً اإلدارات :اإلجراءات المتبعة بعد صدور المٌزانٌة 
على دلٌِل إجراءاٍت متشابٍه حٌث تقوم الجهة الحكومٌة - بصفة عامة - الحكومٌة؛ تكون متطابقًة، وتعتمد 

بإعداد الدراسات والتصامٌم النهائٌة للمشروع، ومستندات طرح -بعد استالم مٌزانٌتها للمشارٌع الجدٌدة -
المشروع، وٌتم رفعها لوزارة المالٌة للمراجعة واالعتماد، حٌث تقوم وزارة المالٌة بمراجعة المستندات 

 (الكمٌات وجداول الكمٌات وتحلٌل األسعار)والفنٌة  (التكالٌؾ وتدقٌق العقد)من النواحً المالٌة 
 .(صٌاؼة نصوص عقد األشؽال طبقاً لنظام المشترٌات الحكومٌة)والنظامٌة 
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أنه ٌتّم خاللها تحوٌل االحتٌاج إلى عقد، وتحدٌد :  تكمن أهمٌة هذه المرحلة؛ فً: مرحلة الطرح والترسٌة2.2
الطرؾ األهّم فً تنفٌذ العمل، وأنها مرحلُة رْبٍط بٌن مرحلتٌن، فهً ُتمّثل ِصماَم أمان، ذو أهمٌة كبٌرة فً 

وجود بٌئة تنافسٌة سلٌمة، تساعد على نمو : المحافظة على شفافٌة العمل، وتحقٌق العدالة بٌن المتنافسٌن، وبالتالً
ولوثائقها دور كبٌر فً رفع جودة الُمنتج النهائً، وتقلٌِل حاالت التنازع بٌن . قطاع صناعة التشٌٌد بشكل سلٌم

وٌمكن تقسٌُم هذه المرحلة إلى خمِس مراحَل فرعٌٍة، بالنظر إلى طبٌعة . (م2007فرٌج، ). أطراؾ العقد
 :اإلجراءات واألنشطة فً كل مرحلة فرعٌة، حسب اآلتً

 ؛ فإنه (الالئحة التنفٌذٌة لنظام المشترٌات الحكومٌة)، من (ب - 5)ووفقاً للمادة : اإلعالن عن المنافسة
ٌجب أن ٌتمَّ إرساُل ُنَسخ كافٌة من الوثائق للجهة المسإولة عن الطرح، لتقوم باستكمال اإلجراءات 

 .وٌمكن أن تتم المنافسة بؤحد النظم التالٌة. النظامٌة المعتادة، لطرح العملٌة
 وٌكون ذلك فً األعمال التً تِقّل عن ملٌون لاير، أما فٌما ٌخص األعمال التً تقل :شراء مباشر .أ 

 . ألؾ لاير؛ فٌتم تؤمٌُنها بالطرٌقة التً تراها الجهة مناسبةً 30عن 
، (جرٌدة أم القرى)ٌتم الدعوة لها عن طرٌق اإلعالن فً الجرٌدة الرسمٌة : المنافسات العامة .ب 

ٌُستثَنى من المنافسة العامة، حسب . وجرٌدتٌن أُْخَرٌٌن، مع إمكانٌة إضافة الوسائل اإللكترونٌة و
، بعُض األعمال والحاالت موضحة فً نظام (نظام المنافسات الحكومٌة)، من (48)المادة 

المشترٌات الحكومٌة 

 وهً التً ٌتّم َقصُرها على عدد معٌن من المتنافسٌن، من خالل توجٌه :المنافسات المحدودة .ج 
دٌن، ٌتّم  اختٌاُرهم عن طرٌق الجهة صاحبة االختصاص وتطبَّق . دعوات رسمٌة لمتنافسٌن محدَّ

دات االختٌار  .(هـ1433الخضٌري، ). بعُض الشروط الخاصة بمحدِّ
وٌتّم تنظٌُم عملٌة اإلعالن بُصَوره المختلفة، من خالل عدد من المواد فً منظومة تؤمٌن المشترٌات 

حجم المنافسة، : الحكومٌة، بعد صدور اإلعالن؛ حٌث ٌتّم بٌُع وثائق الطرح مقابل مبلػ مالً ٌتناسب مع
نظام تؤمٌن )وَتحوي موادُّ . وأهمٌتها، ورؼبِة الجهة صاحبة االختصاص فً تحدٌد نوع المتنافسٌن

بعَض :  ، من الالئحة التنفٌذٌة له(27)، وحتى (14)، والمواد (6)، و (4 - )(المشترٌات  الحكومٌة
. اإلجراءات التً ٌجب اتباعها لتنظٌم العمل فً هذه المرحلة

ومن المهم هنا أن اإلعالن ٌكون للمقاولٌن المإهلٌن والمصنفٌن لمثل نوعٌة ومستوى المشروع الذي ٌتم 
وعلى الرؼم من وجود نظام . (المالٌة، والفنٌة، واإلدارٌة، والتنفٌذٌة)اإلعالن وٌتالءم مع إمكاناته الذاتٌة 

تصنٌؾ المقاولٌن فً المملكة؛ إال أن بعض الجهات الحكومٌة ال تعتمد علٌه فقط لتؤهٌل المقاولٌن للعمل 
بعض : الحصول على التصنٌؾ المناسب لها، كما أنها تشترط: لدٌها، إذ إنها تضع فً شروطها

ضه  المإهالت الخاصة بمشروعها الذي تطرحه، وتتؤكد من وجوده عن طرٌق موظفٌها، أو َمن ُتفوِّ
الخضٌري، ). إلدارة العمل فً المشروع، ومن خالل بعض الطلبات الخاصة، واالتصاالت بالبنوك

.  (هـ1433

 تؤمٌن المشترٌات )، من الالئحة التنفٌذٌة لنظام (14) تنّص المادة :استقبال العروض، وفتح المظارٌف
م العروض على النماذج األصلٌة المستلمة من الجهة الحكومٌة، وتوضع فً : ، على(الحكومٌة أن تقدَّ

َتها ٌَّ ٌَضَمن سرِّ أن ٌتمَّ تخزٌُن العروض على وسائط إلكترونٌة، : كما ٌسمح النظام. ظروؾ مختومة، بما 
وٌتم بعد استالم المظارٌؾ عقُد جلسة علَنٌة بحضور مندوبً المقاولٌن، وتقوم لجنة، على . خالل تسلٌمها

م العروض المقدمة من كل  ٌَ األقل، مكونٌة من ثالثة موظفٌن، على األقل، بفتح المظارٌؾ، وإعالن ِق
م موادُّ النظام تؤمٌَن المشترٌات الحكومٌة من .. متنافس، وذلك دون ِذكر أيِّ توصٌٍة، أو تفضٌل وتنظِّ

؛ اإلجراءاِت (27)، وحتى (14)، والالئحُة التنفٌذٌة لنظام المشترٌات الحكومٌة، من (15)، حتى (10)
 التً ٌجب اتباُعها فً هذه المرحلة

 الممثُل المالً : ٌتم تشكٌل لجنٌة لفحص العروض، بؤمٍر وزاري، وٌكون ضمَن أعضائها: فحص العروض
ِحّق لها االستعانُة بلجاٍن تخصصٌة أخرى، لمساعدتها فً تقٌٌم العروض ٌَ وعلى الرؼم .. لوزارة المالٌة، و

؛ ٌحتوي على عدد من المواد التً تنظم (نظام تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة، والئحته التنفٌذٌة)من أن 
إجراءات الفحص الفنً والمالً للعروض؛ إال أنه َخاَل من أّي آلٌة تساعد على تقٌٌم العرض الفنً 

ح األسلوَب الذي  بصورة عادلة وسلٌمة، حٌث ُتِرك األمُر لتقدٌر لِجان فحص العروض، كما أنه لم ٌوضِّ
نها من الوصول إلى  ٌجب اّتباُعه فً تحدٌد قدرة المقاول على االلتزام بتنفٌذ العمل، وال الوسائل التً تمكِّ

المعلومات المطلوبة فً الوقت المناسب، لذا؛ نجد أن الؽالبٌة العظمى تّتجه إلى ترسٌة العمل على 
من الالئحة، تنّص على  (29)صاحب العرض األقل مادٌاً، للخروج من الَحرج الحاصل، ُرؼم أن المادة 

وتقوم بعض الجهات بوضع آلٌة لتقٌٌم العروض فنٌاً، . الترسٌة على العرض األقل سعراً، واألنَسب فنٌاً 
ٌُعتّد به، كما أنه قاِبٌل للطعن من خالل محاكم دٌوان  ومالٌاً، إال أنها جهوٌد فردٌة، ال َترَقى لتكون نظاماً 
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م موادُّ نظام تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة، رقم . المظالم ، ومواّد الالئحة التنفٌذٌة له، رقم (26-14)وتنظِّ
؛ هذه اإلجراءاِت (28-41)

 ِسُم بالشكل اإلجرائً الروتٌنً، حٌث (الطرح والترسٌة): هذا الجزء من مرحلة: التوصٌة بالترسٌة ؛ ٌتَّ
، ففٌه ٌتمُّ تحوٌُل توصٌِة لجنة الفحص، إلى قراٍر (الفحص الفنً، والمالً)أنه تؽلٌٌؾ لُمنَتِج الجزء السابق 

ٌتمُّ توقٌُعه من ِقَبل صاحب الصالحٌة، وفً معظم الحاالت؛ ٌتمُّ تبّنً رأيِ لجاِن الفحص، حٌث ٌتمُّ 
إصداُر خطاب الترسٌة من ِقبل صاحب الصالحٌة، اعتماداً على قٌمة العقد، إلى المقاول، لٌقوم باستكمال 

ًّ بمدة تزٌد بـ : إجراءات توقٌع العقد، التً تتمثل فً شهراً، عن مدة تنفٌذ  (12)إصدار ضمان بنك
م موادُّ . ، لٌتّم بعدها استكماُل إجراءات التعاقد(ضمان حسن التنفٌذ)المشروع األساسٌة  نظام تؤمٌن )وتنظِّ

؛ (54)، إلى (42)، وموادُّ الالئحة التنفٌذٌة للنظام، رقم (35)، حتى (27)، رقم (المشترٌات الحكومٌة
 .اإلجراءاِت المتَّبعَة فً هذا الجزء من المرحلة

 هً فً ؼالِبها إجرائٌُة الشكل، : هذه المرحلة كسابقتها: توقٌع العقد وتسلٌم المقاول لموقع المشروع
فبعد أن ٌقوم صاحب العرض الذي تم ترسٌُة العمل علٌه، بتؤمٌن الضمان النهائً؛ ٌتم تحدٌد موعٍد 

ضه، كما ٌتم استخدام نموذج العقد المناسب حسب نوع  لتوقٌع العقد مع صاحب الصالحٌة، أو من ٌفوِّ
ترسل نسخة من العقد إلى وزارة المالٌة، ونسخٌة لدٌوان المراقبة العامة، ونسخٌة للجهة : العمل، ثم

ٌوماً من تارٌخ  (60)المشرفة على المشروع، ونسخٌة للجهة المحاسبٌة، وٌتم تسلٌم الموقع للمقاول خالل 
 . توقٌع العقد

النموذَج الُمتَّبَع فً تعاقدات تنفٌذ  -: (العقد الموّحد): أو ما ٌسمى بـ - (عقود األشؽال العامة)وُتَعدُّ 
ٌُصاغ باللؽة العربٌة، وهً األساس عند أي اختالؾ . المشارٌع الحكومٌة بؤنواعها، بصفة عامة،  و 

نه قرار مجلس الوزراء رقم  ( 61)وٌتكون العقد من .  (هـ13/6/1408)، وتارٌخ (136)حسب ما تضمَّ
مادة، تشمل جمٌع أوجه العمل، وٌمكن إضافة بعض المواد للعقد والتفاصٌل، شرٌطَة أن ال تتَعارَض مع 

، أو أي أنظمة أخرى معمول بها فً المملكة العربٌة (نظام تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة والئحته التنفٌذٌة)
. (مرفق نموذج لعقد األشؽال العامة). السعودٌة

هناك العدٌد من الدراسات التً أجرٌت عن هذا العقد أكدت أحدها أنه أحد أسباب تعثُّر المشارٌع، 
ٌَحرُص على (َعقَد إذعان)باعتباره  ، ؼٌَر متوازن، وؼٌَر عادل، ٌراعً مصالح الجهة المالكة، وال 

حقوق المقاولٌن، وٌنقل كلَّ مخاطر المشروع للمقاول دون أن ٌكون على الجهات اإلدارٌة أيُّ مسإولٌات 
حتى عندما تكون هً المتسبَِّب فً األخطاء كما أن آلٌاِت اعتماد صرؾ المستحقات فٌه ؼٌر دقٌقة، وؼٌر 

ولذلك ٌتعامل . (م2012الشرٌؾ، )محددة المدة وكذلك الفترات الالزمة لالعتماد، والكشؾ واالستالم 
أؼلُب المقاولٌن مع المنافسات الحكومٌة بحساُب نسبة َمخاطر مرتفعة ضمن التكالٌؾ وبالتالً َرْفع قٌمة 

 .  العروض، وإال ٌتعرض المقاول إلى الخسارة وٌتعثر المشروع
وربما لتزاٌد الشكوى من قبل المقاولٌن، حول مواد عقد األشؽال العامة حٌث وصلت فً بعض المشارٌع 

؛ فقد أصدر مجلس الوزراء قراراً (FIDIC- الفٌدٌك )العمالقة إلى رفض العمل به، واالتجاه لتطبٌق عقد 

هـ، بإعادة النظر فٌه، وإعداد صٌاؼة جدٌدة له، باالسترشاد ببنود عقد المشارٌع اإلنشائٌة 1428فً بداٌة 
القٌام بإعداد مشروع عقد نموذجً إلدارة : هـ8/1/1430، وَطلب من وزارة المالٌة، فً (فٌدٌك)الدولً 

ومع أن وزارة المالٌة قد شرعت فً إعادة النظر .. المشارٌع، وتعمٌم تطبٌقه فً تنفٌذ المشارٌع الحكومٌة
التً  (م2012عباس، )وقد تم تحلٌل هذا العقد المقترح فً أحد الدراسات !.  هذه، لكنها لم تنتِه حتى اآلن

استنتجت باختصار أنه ٌتضمن العدٌد من اإلشكالٌات منها على سبٌل المثال أنه ٌنقصه التعرٌفات مما قد 
ٌتسبب فً خلق فجوات لالجتهاد، ولم ٌحدد فنرة اإلجراءات والمراسالت وجعلها مفتوحًة، مما ٌسبِّب 

ٌر من ِقبل المالك فً سداد  ٌِّن حقوق المقاول فً حال تؤخُّ تعقٌداً، وتؤخٌراً لتقّدم سٌر العمل، كما لم ٌب
د المسإولٌات بدقة، بٌن أطراؾ العقد، كما لم ٌذكر ماهٌة االعتماد، أو الجهات  مستحقاته، ولم ٌحدِّ

الَمرجعٌة له، كما أنه لم ٌحدد مرجعٌة أوامر التؽٌٌر، وَدور مهندس الموقع فٌها وخلط بٌن سنة الضمان، 
. وسنة الصٌانة
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 (ه1433الخضٌري، )تسلسل اإلجراءات، المتَّبع فً المنافسات الحكومٌة  (3)شكل 

ه؛ أصبحت اإلدارات الفنٌة 1428 َبعد إلؽاء وزارة األشؽال العامة فً المملكة، عاَم : مرحلة التنفٌذ والتشغٌل2.3
والهندسٌة فً الوزارات والهٌئات والمصالح، هً المسإولة عن إدارة العمل فً جمٌع مراحل المشروع، بما فٌها 

نفَس دلٌِل إجراءات اإلشراؾ على تنفٌذ المشارٌع التً قد - إلى حدٍّ كبٌر - وتتقاسم تلك اإلدارات .. مرحلة التنفٌذ
ًُّ لإلدارة كبٌراً، وذو خبرة، وعدُد )تتم بواسطة موظفً ومهندسً الجهة الحكومٌة  عندما ٌكون الجهاُز الفن

ٌَُعّد هذا األسلوب هو المّتبع فً معظم اإلدارات  (المشارٌع لٌس كبٌراً  أو أمن ٌتم االستعانة بمكاتب استشارٌة و
المشارٌع الكبٌرة، والمعقدة، : وهذه الطرٌقة ُتستخدم فً حال)أو بمكاتب إلدارة المشارٌع  (الهندسٌة

. (واالستراتٌجٌة

تحدٌد نقاط الضعف فً منظومة المشترٌات الحكومٌة : الدراسة المٌدانٌة. 3

 أقسام ومكونات أداة جمع المعلومات الخاصة باألهمٌة النسبٌة ألسباب التعثر  3.1

تم اإلعتماد على أداتٌن من أدوات جمع المعلومات بهدؾ تحقٌق أهداؾ الدراسة وهما المقابالت الشخصٌة 
مقابلة شخصٌة، مع عٌنة منتقاة من أصحاب الخبرة والممارسة المرتبطٌن  (24)واالستبٌانات، حٌث تم إجراء 

واعتمد تصمٌم المقابلة . (الطرح والترسٌة)بإدارة المشارٌع عموماً، وإدارة اإلجراءات واألنشطة، خالل مرحلة 
. متضمناً سإالٌن بإجابات مفتوحة. على طرٌقة شبه ُمَهٌكلة، تتناسب مع المنهجٌة المتبعة، ولتحقٌق أهداؾ الدراسة

ألفراد مجتمع  (الشخصٌة والوظٌفٌة)القسم األول ٌتضمن البٌانات األولٌة : بٌنما تم تصمٌم اإلستبٌان على قسمٌن
 الضعؾ فً إجراءات الطرح نقاطالدراسة، أما القسم الثانً ٌحتوي على التساإالت الرئٌسة للدراسة، حول 

وفق تدرج رباعً، ( لٌكرت)وقد استخدم مقٌاس  (12) وٌشتمل على ،النظام والالئحة وعقد األشؽال)والترسٌة 
. وذلك لإلجابة على فقرات المحاور

 عٌنة الدراسة  3.2

تدار مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة فً المملكة من قبل اإلدارات الفنٌة والهندسٌة فً الهٌئات والوزارات، حٌث ٌبلػ 
 وزارة وٌضاؾ الٌها العشرات من الهٌئات والمصالح الحكومٌة المستقلة كالجامعات وما 21عدد الوزارات حالٌا 

، وتمتلك كل وزارة وبعض الهٌئات جهة خاصة داخل تشكٌلها تكون مسئولة عن (ه،1430السنٌدي،)فً حكمها 
وعلى الرؼم من إن العدد ؼٌر محدد فانه لن ٌتجاوز المئة جهة أساسٌة تستطٌع طرح وترسٌة . إدارة مشارٌعها

المشروعات باستقاللٌة، بمعنى محدودٌة المجتمع وبالتالً حجم العٌنة تم توجٌه المقابالت الشخصٌة واالستبانة 
بالدرجة األولى للعاملٌن فً اإلدارات الفنٌة  فً الجهات الحكومٌة او ممن سبق لهم العمل بها، مع استهداؾ اكثر 

وذلك فً محاولة لتؽطٌة أكبر عدد ممكن من . للعاملٌن فً اللجان ذات العالقة بالطرح والترسٌة وذوي الخبرة
الدفاع، الداخلٌة، الصحة، التعلٌم، التجارة، النقل، )الجهات والهٌئات الحكومٌة بحٌث تم تمثٌل معظم الوزارات 

إضافة إلى بعض الهٌئات الحكومٌة األخرى، كما  (الشإون البلدٌة والقروٌة، الشإون االجتماعٌة، المالٌة، اإلسكان
تم اختٌار بعض الجهات ذات الطابع الرقابً كهٌئة تعزٌز النزاهة ومكافحة الفساد، ودٌوان المراقبة العامة، وأٌضا 

بعض ممن ٌعملون فً القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل فً القطاعات الحكومٌة ولدٌهم خبرة فً إجراءات 
. الطرح والترسٌة
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:  تحلٌل إجابات المشاركٌن فً المقابالت الشخصٌة3.3

ٌُكم فً : السؤال األول ، وهل لها تأثٌر فً ظاهرة التعثر؟ (نظام المشترٌات الحكومٌة، والئحته التنفٌذٌة)ما رأ

ٌَّن فً الجدول التالً : ٌمكن تصنٌؾ اإلجابات على هذا السإال إلى ست مجموعات، على النحو المب

 التكرار الترتٌب مختصر اإلجابة م
 3 3 .النظام بصفة عامة شامل، ولٌي له عالقة بأسباب التعثر، أو له تأثٌر محدود جداًا   1
 8 1 .أسلوب ترجٌح العرض األقل، واالكتفاء بالمقارنة السعرٌة بٌن العروض فقط  2
 4 2 . غٌر متزن فً توزٌع المخاطر، وتحدٌد المسؤولٌات بٌن أطراف العقد  3
 3 4 .ٌحتاج إلى إعادة صٌاغة، بما ٌمنع الغموض، والتخلص من العبارات المترددة  4
 4 5 .ال ٌوجد ترابٌط مناسب بٌن مراحل المشروع، الثالث  5
 2 6 .تطوٌر آلٌات النظام فٌما ٌتعلق بالسحب، والعقوبات  6

 تصنٌؾ إجابات المشاركٌن: (1)جدول 

ٌُظِهر الجدول أعاله اآلراء المختلفة بٌن المشاركٌن فً المقابالت الشخصٌة، حول نظام المشترٌات الحكومٌة، 
ٌَرون أن النظام ٌهتم بالعرض األقل مالٌاً،  (8)والالئحة التنفٌذٌة له، فنجد أن النسبة األكبر من بٌن المشاركٌن، 

حٌث ٌكون التوجه للمقارنة السعرٌة بشكل أكبر، وبالتالً، تؽلٌب الجانب المالً على الجانب الفنً، بٌنما ٌرى 
المالك، : )أن النظام ؼٌُر ُمّتزن فً توزٌع المسإولٌات بٌن أطراؾ العقد الرئٌسٌن: ( مشاركٌن4)ُسدس العٌنة 

وٌرى ثالثة . ، بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة(تعثر المشارٌع الحكومٌة)، وبالتالً، فإن له صلة بقضٌة (والمقاول
، كونها ؼامضة، أو تسبِّب (النظام والئحته)أن النظام ٌحتاج إلى إعادة صٌاؼة لبعض المواد فً : من المشاركٌن

أن النظام ال ٌرِبط بشكل قوي بٌن مراحل المشروع الثالث : كما ذكر أربعٌة من المشاركٌن. اللّبس، أو ؼٌر جازمة
كما عّبر . ، وبالتالً، ٌخلق بٌئاِت عمل، ؼٌَر تكاملٌة، ومنعزلة(التخطٌط والدراسات، الطرح والترسٌة، التنفٌذ)

اثنان من المشاركٌن، عن أّن النظام ٌحتاج إلى تطوٌر فً آلٌات سحب المشارٌع، وإعادة تنظٌم العقوبات 
أن النظام : وعلى العكس من ذلك، ٌرى ثالثة من المشاركٌن فً المقابالت. المفروضة على المتقاعسٌن فً التنفٌذ

، جٌد، وال ٌسبِّب تطبٌقُه أيَّ تعثر فً المشارٌع الحكومٌة، وإْن كان لها أيُّ تؤثٌر سلبً، فهو محدود -بصفة عامة -
. جداً 

؟ وهل له تأثٌر فً ظاهرة التعثر؟ (عقد األشغال العامة)ما رأٌكم فً : السؤال الثانً

ٌَّن فً الجدول التالً : ٌمكن تصنٌؾ اإلجابات على هذا السإال إلى خمسة مجموعات، على النحو المب

 التكرار مختصر اإلجابة م
 2 .مناسب، وٌحتاج إلى التطبٌق الكامل فقط، أو أن تأثٌرر السلبً محدوٌد جداًا   1
 10 .غٌاب االتزان فً المسؤولٌات والمخاطر، بٌن طرفً العقد  2
 5 .عقد إذعان، ٌؤدي إلى تضخم التكالٌف، وُمِضّر بالطرفٌن  3
 6 .ٌهدف العقد إلى حفظ الحقوق المالٌة للحكومة فقط  4
 1 .هو صورة للنظام والالئحة، وتعدٌلُهما سٌنعكي علٌه  5

 .اإلجابات حول تؤثٌر عقد األشؽال العامة: (2)جدول 

ٌتضح من اإلجابة أن هناك انتقاالً لفكرة عدم االتزان، الحاصل فً نظام المشترٌات الحكومٌة، لعقد األشؽال 
أن هناك عدَم اتزان فً توزٌع المخاطر والمسإولٌات بٌن أطراؾ عقد : أشخاص (عشرة)حٌث َذكر .. العامة

.  األشؽال العامة، بحٌث ٌتم تحمٌل المقاول معظَم تلك المسإولٌات والمخاطر

ٌَهدؾ إلى: ( أشخاص6)، من أفراد العٌنة، %25 ومن جهة أخرى، َذكر حوالً  حفظ : أن العقد فً ُمجمله، 
.  ، وذلك على حساب األمور الفنٌة واإلدارٌة(الحكومة)الحقوق المالٌة للطرؾ األول 

ٌُالَحظ فً إجابات  ، (المقاول)، من الطرؾ الثانً (عقد إذعان)تَوّجَسهم من أن العقد هو : من أفراد العٌنة (5)كما 
فاً مما ٌإدي إلى تضخم (الحكومة)للطرؾ األول  ، وبالتالً، ٌحتاط المقاول من ذلك، برفع سعر البنود، تخوُّ

.  الخسارة، أو التعثر: التكالٌؾ دون مبرر، أو تكّبد المقاول خسائَر ناتجة عن المخاطرة ؼٌر الموزونة، وبالتالً

أن العقد هو تطبٌٌق للنظام والئحته التنفٌذٌة، ومن هنا، فهو صورة لهما، وأي تحسٌن، : من أفراد العٌنة (1) وٌرى 
.  أو تطوٌر للنظام والئحته، سٌنعكس إٌجابٌاً على العقد، بصورة آلٌة

أن النظام مناسٌب، وأن الخلل فً : من المشاركٌن فً المقابالت الشخصٌة (2)وعلى الجانب اآلخر، ٌرى 
إجراءات التطبٌق من قبل الجهات الحكومٌة، وإْن كان هناك أيُّ تؤثٌر سلبً، فهو محدود جداً، وال ٌمّثل نسبة 

. ُتذكر
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ٌُك فً اآللٌة المّتبعة فً طرح المشارٌع الحكومٌة؟ وهل له تأثٌر فً ظاهرة التعثر؟ : السؤال الثالث ما رأ

ٌَّن فً الجدول التالً  :ٌمكن تصنٌؾ اإلجابات على هذا السإال إلى خمسة مجموعات، على النحو المب

 التكرار مختصر اإلجابة م
 12 .اآللٌة المتبعة لإلعالن، والطرح مناسبة، ولٌي لها تأثٌر سلبً ٌؤدي إلى تعثر المشارٌع  1
 7 .الفترة الزمنٌة بٌن الطرح والترسٌة، غٌر مجدولة، ومفتوحة  2
 3 . تجزئة المعلومات الواردة فً اإلعالن بما ٌسمح بتوسٌع دائرة المشاركة  3
 2 .استخدام أوسع للتقنٌة فً الطرح والترسٌة  4

 .اإلجابات حول تؤثٌر اآللٌة المتبعة فً طرح المشارٌع الحكومٌة: (3)جدول 

، ٌختلؾ الوضع هنا نوعاً (اإلعالنات، وتوجٌه الدعوات)فً السإال السابق، عن رأي المشاركٌن حول آلٌة الطرح 
أن اآللٌة المتبعة فً اإلعالن، وتوجٌه الدعوات، ُتعتبر مناِسبًة، وَتِفً بالؽرض : ما، فنصؾ أفراد العٌنة ٌَرون

ًّ ٌمكن أن ٌإدي إلى تعثر المشارٌع الحكومٌة ٌَعتقد َقرابُة ثلث . منها، كما أنه لٌس لها تؤثٌٌر سلب وفً نفس الوقت، 
ما بٌن اإلعالن عن المناقصة، حتى صدور خطاب )أن عدم وجود جدول زمنً لمرحلة الطرح : (7)أفراد العٌنة 

، ٌمثل خلالً فً هذه المرحلة، وٌإدي إلى تؤثٌر سلبً على ُمخرجاتها، حٌث قد تمتد هذه الفترة إلى عدة (الترسٌة
.  قدرتهم على إنجاز العمل: أشهر، أو أكثر، وقد تتؽٌر فٌها ظروؾ المتقدمٌن، وإمكاناتهم، وبالتالً

 

قترح  ٌَ تجزئَة المعلومات الواردة فً اإلعالنات، إلى مرحلتٌن، بحٌث تشتمل المرحلة األولى : من المشاركٌن (3)و
ٌَسمح بدخول عدد أكبر من المتنافسٌن، وفً المرحلة : على معلومات أولٌة مناسبة، وَتطرح وثائقها بسعر أقّل مما 

.  ٌتّم طرُح كاِمِل وثائق العقد، لمن ٌرى مناسبة قدراته للمنافسة: الثانٌة

تطبٌقاً أْوَسَع لإلمكانات التقنٌة المتوفرة من التقنٌة، خالل إجراءات الطرح، أو : كما ٌقترح اثنان من المشاركٌن

. كاِمل اإلجراءات، بهدؾ توسٌع قاعدة المشاركة، وتقلٌل عملٌات الفساد (Automation)أْتَممة

ما رأٌكم فً آلٌة الترسٌة الحالٌة؟ وهل لها تأثٌر فً ظاهرة التعثر؟ : السؤال الرابع

 التكرار مختصر اإلجابة م
عٌُبها  1  16 .عدُم وجود آلٌة للتحلٌل الفنً، والترجٌح غٌر المالً، أو عدم مناسبتها: ٌَ
د البٌانات بشكل : من المناسب  2 ثة، تسمح بتجاوز تقاُدم شهادة التصنٌف، وَتجدُّ وجود قاعدة معلومات ُمَحدَّ

 .مستمر
5 

عدم وجود رقابة خارجٌة فاعلة، وشفافٌة أكثر، تؤدي إلى تقلٌل حاالت الفساد، واالستخدام السلبً   3
 .للنظام

3 

 .تؤثٌر آلٌة الترسٌة المتبعة حالٌاً، مع ترتٌبها حسب األهمٌة: (4)جدول  
راتهم حول اآللٌة المستخدمة فً   َتمَّ طرُح السإال الرابع، على أفراد العٌنة المشاركٌن فً المقابلة، لمعرفة تصوُّ

ونرى هنا أٌضاً، أن الجزء األكبر . (والتً  تعتبر أهمَّ اإلجراءات خالل مرحلة الطرح والترسٌة)ترسٌة المشارٌع، 
، قد أجمعوا على أن اآللٌة المتبعة فً تحلٌل العروض المقدمة من قبل المقاولٌن (16)من أفراد العٌنة، وعددهم 

ٌَمنح  ؼٌُر مناسبة، أو أنها ؼٌر موجودة على اإلطالق، وبالتالً، فإن الترجٌح المالً بٌن المقاولٌن فً الؽالب، ال 
ح،  المناقصة ألفضل العروض من الناحٌتٌن الفنٌة والمالٌة، بل فً معظم الحاالت ٌكون العرض المالً هو المرجَّ

ومن هنا، تنشؤ كثٌٌر من حاالت التعثر، التً سبُبها عدُم قدرة المقاول على إنجاز المشروع من الناحٌتٌن الفنٌة 
.  والمالٌة

أن وجود قاعدة بٌانات إلكترونٌة سهلة الوصول، وُمحّدثة بشكل دوري، سوؾ : (5)وٌرى حوالًَ ُربع المشاركٌن 
ٌساعد فً التقٌٌم الفوري إلمكانات وقدرات المقاولٌن الفنٌة والمالٌة، لتكون جزءاً من آلٌة التحلٌل الفنً للعروض، 

مة لنظام التصنٌؾ الحالً، أو بدٌالً عنه، ومن هنا، ٌكون التقٌٌُم للعروض كما . أكثَر دقة، وشفافٌة: بحٌث تكون متمِّ
أن مشاركة جهات رقابٌة خارجٌة، ومحاٌدة، سٌرفع نسبة الشفافٌة، وٌقّوي النزاهة، : من أفراد العٌنة (3)ٌَعتقد 

. وٌقلّل حاالت الفساد فً منح المشارٌع

كٌف ترى إجراءاِت تصنٌف المقاولٌن، ودقَتها فً تقٌٌم الشركات والمؤسسات؟ : السؤال الخامي

 التكرار الترتٌب مختصر اإلجابة م
 1 3 .مناسبة، وتؤدي الغرض منها  1
ثة  2  17 1 .غٌر دقٌقة، وشكلٌة، وٌمكن التالعب بها بسهولة، وغٌر محدَّ
 6 2 .تحتاج إلى قاعدة بٌانات متطورة وُمحّدثة، بشكل آلً  3

فعالٌة آلٌة تصنٌؾ المقاولٌن الحالٌة : (5)جدول 
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أظهر السإال الخامس استمراراً للفكرة الداعٌة لتدعٌم القدرة على التحلٌل الفنً، والتقٌٌم المناسب لقدرات 
المقاولٌن، واستفساراً عن مدى ثقة المشاركٌن فً قدرة نظام التصنٌؾ الحالً على تقٌٌم قدرات المقاولٌن بدقة، 

ًّ (17عددهم )، (%70)فنرى هنا أن ؼالبٌة المشاركٌن فً المقابلة، حوالً  ، ٌعتقدون أن النظام ؼٌر دقٌق، وشكل
ٌُّرات التً تحدث للمقاول من فترة إلى أخرى، كما أنه ٌمكن التالعب  فً تقٌٌم قدرات المقاولٌن، وأنه ال ٌواكب التؽ

به، بحٌث ٌستطٌع المقاول أن ٌحصل على أكثر مما ٌستحق، من خالل إعطاء بٌانات ال ٌتم تدقٌقها بطرٌقة 
أن النظام مناسب، وٌإدي الؽرض منه فً تقٌٌم : فقط من المشاركٌن (فرد واحد)وعلى عكس ذلك، ٌرى . مناسبة

الطرح ): المقاولٌن، ولٌس له عالقة باألسباب المإدٌة إلى تعثر المشارٌع الحكومٌة، والناشئة خالل مرحلة
أن هناك حاجة ماسة لوجود قاعدة بٌانات متطورة، ومحّدثة : ، من المشاركٌن(%25)واتفق ما ٌعادل . (والترسٌة

ن من تحدٌث المعلومات حول إمكانات وقدرات المقاول بشكل مستمر، بحٌث ٌمكن أن ٌرتفع  بصفة مستمرة، تمكِّ
تحِمل هذه اإلجابات مإشراً على األهمٌة التً ٌحملها التقدٌر .. أو ٌنخفض تصنٌؾ المقاول من درجة إلى أخرى

المناسب لقدرات المقاول، وإمكاناته فً زٌادة أو الحّد من ظاهرة التعثر، وهذا ٌتطلب َمْنَح أولوٌة مناسبة لقضٌة 
منح المقاول التصنٌَؾ المناسب لقدراته عند اقتراح الحلول والتوصٌات خالل تصمٌم اإلطار المقترح فً هذه 

. الدراسة

تّتبع بعُض الهٌئات تأهٌالًا خاصاًا للمقاولٌن، كٌف ترى ذلك؟ : السؤال السادي

 التكرار الترتٌب مختصر اإلجابة م
 6 3 .جٌد، وٌؤدي إلى ظروف اختٌاٍر أفضلَ للعروض  1
الًا، ومرتبطاًا بنظام   2 ٌجب توحٌد اإلطار العام لهذا النظام، بحٌث ٌكون مكمِّ

ٌُن أسالٌب تقٌٌم األداء  .التصنٌف، منعاًا لحاالت الفساد، وتبا
1 12 

ٌُكتَفى بالتصنٌف بعد تطوٌرر، وٌكون محدوداًا فً بعض المشارٌع ذات   3
 .الطبٌعة الخاصة فقط

2 7 

تؤثٌر التؤهٌل الخاص للمقاولٌن : (6)جدول 

فً السإال السادس اختلفت آراء المشاركٌن فً المقابلة نظراً ألن بعض الجهات الحكومٌة تتَّبع أسلوباً خاصاً، 
وإضافٌاً لتؤهٌل المقاولٌن لمشارٌعها، بحٌث ٌتم تقٌٌُم قدرات المقاولٌن على إنجاز مشارٌَع بصفة عامة، أو 

أن هذا األسلوب ٌجب أن ٌتم تعمٌمه على الجهات : (12عدد )المشروع محّل الطرح، فٌرى نصُؾ أفراد العٌنة 
الحكومٌة األخرى، بعد توحٌد معاٌٌره وعناصره، لٌكون مكمالً لنظام تصنٌؾ المقاولٌن المتبع حالٌاً، وذلك منعاً 

لحاالت الفساد التً قد تنتج عن اختالؾ معاٌٌر التقٌٌم من جهة إلى أخرى، التً قد ُتسَتؽّل بصورة سلبٌة فً بعض 
أن نظام التؤهٌل المعمول به فً : ، من أفراد العٌنة(7)الحاالت، فً نفس االتجاه تقرٌباً ولكن بطرٌقة مختلفة، ٌرى 

بعض الجهات، ال ٌنبؽً أن ٌكون بدٌالً لنظام التصنٌؾ الحالً، بل ٌجب االكتفاء بنظام تصنٌؾ المقاولٌن المتَّبع، 
ولكن بعد تطوٌره لٌتناسب مع الهدؾ المطلوب منه، وٌمِكن فً بعض المشارٌع ذات الطبٌعة الخاصة، أن ٌكون 

أن أسلوب التؤهٌل : من المشاركٌن (6)وعلى الجانب اآلخر، ٌعتقد .. هناك نظام للتؤهٌل، ٌتناسب مع طبٌعتها
ٌُوُصون باالستمرار فٌه كما هو ٌُعتبر داعماً لنظام التصنٌؾ المعمول به، و . الخاص مناسٌب للهدؾ منه، و

 ، وقد تؤدي إلى زٌادة حاالت التعثر؟(مرحلة الطرح والترسٌة): ما أهم األسباب التً منشُؤها: السؤال السابع
 التكرار مختصر اإلجابة م
قِدر، بسبب خلل فً التحلٌل الفنً، والترجٌح والمالً  1 ٌَ  14 .الترسٌة على من ال 
 5 .الفساد المالً، واإلداري  2
 3 .خلل فً النظام، والالئحة، وعقد األشغال العامة  3
 2 .إجراءات السحب، ومنظومة العقوبات  4

 .، وقد تإدي إلى التعثر(الطرح والترسٌة: )األسباب الناشئة عن مرحلة (7)جدول 

ر الُمشاِرك عن السبب الرئٌس فً تعثر المشارٌع، الذي منشُإه مرحلة ): كان الهدؾ من هذا السإال معرفة تصوُّ
، وبعد ترمٌز اإلجابات، وتقسٌِمها إلى مجموعات رئٌسة، وعطفاً على اإلجابات السابقة، فإن (الطرح والترسٌة

ه المشاركٌن كان متوقعا، حٌث ٌرى حوالً  أّن عدَم وجود آلٌة مقنَّنة : مشاركاً  (14)من أفراد العٌنة،  (%60)تَوجُّ
للتحلٌل الفنً، والترجٌح للعروض، قد تتسبب فً ذهاب المشارٌع إلى من ال تسمح قدراته بإنجازها حسب 

، (الفساد المالً، واإلداري)من أفراد العٌنة أن  (5)شروطها، وفً الوقت المخطط له، وبالتالً تعثرها، بٌنما ٌرى 
ذو تؤثٌر سلبً على ظروؾ ترسٌة المشارٌع على المقاولٌن، من خالل منح المشارٌع لمن ال ٌستحقها مالٌاً، وفنٌاً، 

مشاركٌن، من أفراد  (3)، حٌث أن (النظام، والالئحة التنفٌذٌة، وعقد األشؽال العامة)وتؤتً فً المرتبة الثالثة 
ٌّنة ٌعتقدون ذلك، بٌنما احتلت المرتبة الرابعة واألخٌرة اإلجراءات المطّولة لسحب المشارٌع، التً ال تساعد  الع

على نقل العمل إلى مقاول آخر بسالسة، كما ال تمثل مع منظومة العقوبات األخرى رادعاً للمقاولٌن، وذلك حسب 
. فقط، من أفراد العٌنة المشاركٌن فً المقابلة (2)اعتقاد 
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إجراءات العمل فً هذر المرحلة، فما رأٌكم؟ قد تضٌفون بعض المقترحات لتطوٌر : السؤال الثامن

 نظراً للخبرة الكبٌرة، والمتنوعة، التً ٌمتلكها معظم أفراد العٌنة المنتقاة بعناٌة، فقد تم طرح السإال السابق، حول 
وبعد تصنٌؾ، وترمٌز، وترتٌب .. المقترحات التً ٌرون أنها قد تسهم فً تطوٌر إجراءات الطرح، والترسٌة

اإلجابات حسب معدل تكرارها من األكثر إلى األقل، فقد احتوت بعض اإلجابات على أكثر من اقتراح، وهً على 
: النحو التالً

 :(بعد ترمٌزها)مختصر اإلجابة  م
 .تطوٌر منظومة للتحلٌل الفنً  .1
 . تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة، بما ٌضمن توزٌع المسؤولٌات، والَمخاطر، والتوازن بٌن األطراف  .2
 .إعطاء أهمٌة أكبر، لمرحلة ما قبل الطرح، وَمْنح َدور أكبر لوزارة التخطٌط  .3
إشراك هٌئة المهندسٌن، والجهات الرقابٌة فً اإلشراف على إدارة المشارٌع، وتأسٌي هٌئة عامة للتخطٌط، واإلشراف،   .4

 .ومراقبة المشارٌع
 .، مع تعدٌله(الفٌدٌك)تجهٌز البِنٌة التحتٌة، قانونٌاًا، وفنٌاًا، الستٌعاب عقد   .5
 .تطبٌق التكنولوجٌا، بصورة أكبر، لمنح شفافٌة أكبر، وعدالة فً الفرص  .6
 .تطوٌر آلٌة السحب، ومنظومة العقوبات  .7

 .مقترحات لتطوٌر إجراءات العمل فً مرحلة الطرح والترسٌة (8)جدول 

، مقدمَة األسباب التً ٌجب أن تؤخذ أهمًٌة خاصة عند اقتراح تطوٌر (تطوٌر، وإنشاء آلٌة للتحلٌل)تحتل قضٌة 
، وتكاد تكون هً العامل المشترك فً جمٌع اإلجابات، ثم تؤتً (الطرح والترسٌة): اإلجراءات، خالل مرحلة

.  ، فٌما ٌخص المسإولٌات والمخاطر فً المرتبة الثانٌة(توزٌع االتزان بٌن أطراؾ العقد)قضٌة 

، سواء على نطاق الجهة، أو على نطاق العمل (التخطٌط لهذه المرحلة مسبقاً )و فً المرتبة الثالثة تؤتً قضٌة 
الحكومً عموماً، من خالل تعظٌم َدور وزارة المالٌة، وٌلً ذبك قضٌة إشراك هٌئات خارجٌة فً اإلشراؾ على 

لها صالحٌات - كجهات رقابٌة، أو استشارٌة، وتوحٌد جهة اإلشراؾ والمتابعة، فً هٌئة وطنٌة - المشارٌع 
ٌَعتقد المشاركون أن ذلك سٌسهم فً رفع جودة المخرجات، وكذلك تقلٌل  سٌادٌة على جمٌع الوزارات، حٌث 

.  حاالت الفساد

كبدٌل لعقد األشؽال العامة، شرٌطة أن ٌتمَّ تعدٌلُه بما ٌتناسب  (الفٌدٌك)وفً المرتبة الخامسة ٌؤتً استخدام عقد 
مع ظروؾ العمل الحكومً فً المملكة العربٌة السعودٌة، وذلك بعد تهٌئة البٌئة التً سٌطبق فٌها من خالل تعدٌل 

النظام والالئحة التنفٌذٌة للمشترٌات الحكومٌة، وبعد تدرٌب أهل الصالحٌة على ذلك، وٌلٌه من حٌث األهمٌة 
موضوع التوظٌؾ الحالً للتكنولوجٌا، ال ٌتناسب مع القدرات المتوفرة، وال مع االحتٌاج الفعلً لها، وبالتالً، فإن 

.  االستفادة من اإلمكانات التكنولوجٌة المتوفرة، ستإدي إلى تحسٌن ظروؾ العمل، ومن ثم تقلٌل حاالت التعثر

ثم فً المرتبة السابعة واألخٌرة، من حٌث األهمٌة، تؤتً اإلجراءات المتبعة فً سحب المشارٌع المتؤخرة، 
.  اإلجراءات العقابٌة على المقاولٌن المتعثرٌن والمتؤخرٌن فً إنجاز أعمالهم: وكذلك

 : تحلٌل إجابات المشاركٌن فً اإلستبٌان3.4

 معدل االستجابة والتحقق من موثوقٌتها 3,4,1

بالنظر لطبٌعة الدراسة التً تتطلب عٌنة تمارس عمال محددا وفً موقع محدد وذات خبرة وممارسة فً مجال 
البحث فقد تم توزٌع االستبانة على عدد محدود تم انتقاإه بعناٌة من مجتمع الدراسة حٌث بلػ عدد االستبانات التً 

، وتم ذلك بصورة شخصٌة خالل عملٌات االستالم والتسلٌم، فقد تم استعادة "31"تم توزٌعها على العٌنة المستهدفة 
وللحصول على موثوقٌة للتناسق . من مجموع االستبانات التً تم توزٌعها% 97وهذا الرقم ٌمثل  (30)عدد 

، واتضح أنها تقع (Field, 2009)الداخلً تم توظٌؾ تكنٌك إحصائً شائع االستخدام وهو معامل كرونباخ ألفا 

،  الذي ٌعتبر دلٌال على أن البٌانات التً تم جمعها موثوقة، طبقا للموضح فً 958، 0-896، 0ضمن النطاق 

: الجدول التالً

 تحلٌل ومناقشة نتائج الجوانب المرتبطة بنقاط الضعف فً منظومة المشترٌات الحكومٌة واإلجراءات   3,4,2
المتبعة خالل مرحلة الطرح والترسٌة 

 :جاءت نتٌجة اإلستبٌان حسب رإٌة المشاركٌن كما ٌوضحها الجدول التالً
 المتوسط العبــــــــــارة الرقم
 2.53 .أسلوب ووسائل اإلعالن عن المنافسات  1
 2.73 المعلومات التً ٌتم توفٌرها قبل الشراء عن المنافسات الحكومٌة  2
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 المتوسط العبــــــــــارة الرقم
 3.03 وتلك التً تحتمل التأوٌل" ٌجوز"البنود التً تحوي كلمات متعددة التفسٌر مثالًا كلمة   3
 3.23 اهتمام العقد بالجوانب المالٌة واإلدارٌة بصورة أكبر من الجوانب الفنٌة والجودة  4
 3.13 المتعلقة بالعرض األنسب (16، 29)عدم وضوح آلٌة الترجٌح للعرض األفضل خصوصاًا المواد   5
أدوات، مركبات، أدوٌة ، )كون النظام شامل لجمٌع المشترٌات الحكومٌة رغم تعددها واختالفها   6

 (إلخ..... أجهزة ،مبانً  
2.93 

محدودٌة غرامة التأخٌر وأسلوب تطبٌقها بحٌث تصل إلى الحد األعلى سرٌعاًا، وبالتالً فقدان   7
 المقاول للمحفز أو الرادع

2.96 

بع فً الحاالت   8 تحمٌل المقاول، الجانَب األكبر من المخاطر، وغٌاب اإلجراءات التً ٌجب أن ُتتَّ
 .الطارئة، وَتْركها لالجتهادات

3.26 

 3.26 عدم وجود آلٌة متكاملة ألعمال التحلٌل الفنً، والترجٌح غٌر المالً، بٌن المتنافسٌن  9
مما ٌرفع  (المالك، االستشاري ، المقاول)عدم تحدٌد المسئولٌات بشكل قطعً بٌن أطراف العقد   10

 نسبة المخاطرة
3.10 

 2.96 عدم وجود عقوبات للموظفٌن المسئولٌن عن اإلخالل بمنظومة الشراء الحكومً  11
 3.26 عدم وجود آلٌة واضحة تضمن االتزان والتدفق المالً للمشروع بما ٌساعد فً تقلٌل المخاطر  12

 .نقاط الضعؾ فً إجراءات مرحلة الطرح والترسٌة والمإدٌة لتعثر المشارٌع مرتبة تنازلٌا (9)جدول 

خمس مجموعات، تختّص كلُّ مجموعة بمحور، : ٌمكن تقسٌُم ِنقاط الضعؾ فً منظومة المشترٌات الحكومٌة، إلى
 :كما ٌلً
نقاط تتعلق بؤسلوب اإلعالن، ووسائل الطرح، وكمٌة المعلومات المتوفرة عن المشترٌات الحكومٌة عند  .1

(. 2 و1)طرحها، وذلك فً النقاط 

 (.6 و4 و3)نقاط تتعلق بصٌاؼة وشمولٌة بنود النظام، والالئحة التنفٌذٌة  .2
 (.9 و5)نقاط تتعلق بآلٌة المفاضلة، والتقٌٌم، والترسٌة على المقاولٌن  .3
ِنقاط تتعلق بالتوازن المالً للعقد، وتوزٌع المخاطر، وتوزٌع المسإولٌات والعقوبات بٌن األطراؾ،  .4

 (.12 و10 و8) (الطرح والترسٌة): والتؤطٌر الزمنً لمرحلة
 (.11 و7)نقاط تتعلق بإجراءات السحب، والعقوبات، وإعادة الطرح  .5

فالنقاط المتعلقة بمحور أسلوب اإلعالن، ووسائل الطرح، والمعلومات المتوفرة عن المنافسة وقت طرحها، جاءت 
بُعد عن (2.63)، على التوالً، وبمعدل متوسط لهما(2.73 و2.53)فً آخر القائمة، وبمتوسط حسابً  ٌَ ، وهذا 

الحد األدنى للقبول، مقداراً بسٌطاً، ولذلك، سٌكون تؤثٌُرهما طفٌفاً جداً على التطوٌر المقترح إلطار تحسٌن جودة 
 .(الطرح والترسٌة): اإلجراءات، فً مرحلة

وفً المحور الثانً، والنقاط المتعلقة بصٌاؼة، وشمولٌة نظام المشترٌات الحكومٌة، فهذا ٌمكن حصره فً ثالث 
، (2.93، و3.23، و3.03)، فً أسئلة االستبٌان، وقد جاءت المتوسطات الحسابٌة لها (6 و4 و3): نقاط

وسوؾ ٌعاد بالتفصٌل، طرُح البنود . ، وٌحِمل أهمٌة متوسطة، وتؤثٌراً متوسطاً (3.06)وبمتوسط حسابً لها
. المقترح تعدٌلها، بما ٌساعد فً تحسٌن صٌاؼة النظام، والالئحة، وعقد األشؽال العامة، عند تطوٌر اإلطار

، فقد ورد ذلك (آلٌة االختٌار، والترجٌح بٌنهم)، و(المفاضلة بٌن المتنافسٌن)أما فً المحور الثالث، المتعلق بآلٌة 
ًْ الضعؾ رقم  ، وبمتوسط حسابً (3.13 و3.26)، وكانت المتوسطات الحسابٌة لهما، هو (10 و5)فً نقطت

، وبالتالً، فهو ٌحمل أهمٌة متقدمة جداً، (3.26: )، وهذا قرٌب من الحد األعلى لألهمٌة، وهو(3.20)لهما، ٌبلػ
. تمثل أهم مالمح التطوٌر فً إطار تحسٌن إجراءات الطرح، والترسٌة

التوازن المالً : ، من نقاط الضعؾ فً االستبٌان الموزع، وهً المتعلقة بـ(12 و10  و8): وقد جاءت النقاط
الطرح ): للعقد، وتوزٌع المخاطر، وتوزٌع المسإولٌات، والعقوبات بٌن األطراؾ، والتؤطٌر الزمنً لمرحلة

، بحٌث كان (3.10 و3.26 و3.26)وكانت المتوسطات لها، هً . ، فً مرتبة مهمة أٌضاً، ومتقدمة(والترسٌة
، وهذا ٌإكد أهمٌة هذا المحور المتعلق بالمسإولٌات، وتؤهٌل (3.20)متوسط المتوسطات الحسابٌة لها، هً 

. الموظفٌن، والتؤطٌر الزمنً لهذه المرحلة، وبالتالً، سوؾ ٌتم أخذ ذلك فً االعتبار، عند تصمٌم اإلطار
وأخٌراً، فٌما ٌتعلق بالحاجة إلى تحسٌن فعالٌة اإلجراءات المتخذة، عند سحب المشارٌع، وإعادة طرحها، 

، لكلٌهما، وبؤهمٌة (2.96)، وبمتوسطات حسابٌة تعادل (11 و7)وؼرامات التؤخٌر والتعثر، وذلك فً النقاط 
وتؤتً فً المرتبة الخامسة، من حٌث ترتٌب األهمٌة، وسوؾ ٌتم األخذ فً االعتبار، مناقشُة . متوسطة بصفة عامة

. تدّرج ؼرامة التؤخٌر، ورفع نسبتها، وكذلك تطوٌر آلٌة العقوبات للمقاولٌن المتؤخرٌن، والمتعثرٌن
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 مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة لمشارٌع التشٌٌد بالمملكة العربٌة السعودٌة. 4
اعتماداً على ما سبق من مناقشة وتحلٌل، وعلى ما توصل إلٌه الباحثان فً دراسة سابقة من ترتٌب ألولوٌات 

القحطانً، ماجد و مصطفى، )معالجة األسباب المإدٌة إلى تعثر المشارٌع وٌكون منشإها مرحلة الطرح والترسٌة 
ٌتم فً هذا الجزء من الدراسة اقتراح بعض التؽٌٌرات واإلضافات التً تهدؾ إلى تطوٌر منظومة  (2017أحمد، 

. المشترٌات الحكومٌة لتحسٌن جودة مخرجات مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة

 من خالل تعدٌل او  مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة فً مرحلة ما قبل الطرح والترسٌة،أوالً  4.1
: إضافة اآللٌات والتالٌة مع تعدٌل او ضافة بعض المواد فً النظام والالئحة لتفعٌل هذه التعدٌالت والمقترحات

 :مرحلة نشوء الطلب والدراسات األولٌة .1
 مجموعة من اإلجراءات النظامٌة تعتمد على قاعدة معلومات عامة، :  تطوٌر آلٌة نشوء، وتكوٌن الطلب

 .وترتبط بالجهات ذات العالقة، كوزارة التخطٌط، وهٌئة المشروعات المقترحة
تقارٌر تصؾ أداء األشخاص، والمواد، : التنفٌذ، والتشؽٌل: آلٌة لتقارٌر األداء، عن المشروع فً مرحلتً .1

 .والتصامٌم، والمقاولٌن خالل جمٌع مراحل المشروع، لتكون جزءاً من قاعدة البٌانات لقطاع البناء
هٌئة ذات سٌادة مستقلة، مرتبطة بقاعدة بٌانات تتصل بجمٌع : وضع تصّور عام إلنشاء هٌئة وطنٌة للمشارٌع .2

أصحاب المصلحة، ذات إمكانات فنٌة وإدارٌة، تسمح بالوصول لجمٌع اإلجراءات، واألنشطة، والمعلومات 
 .المتعلقة بالمشارٌع الحكومٌة

 : مرحلة تقدٌم الطلب، واالرتباط المالً .2
  اشتراط موافقة هٌئة المشارٌع على مبررات الطلب من خالل إتباع إرشادات ومعاٌٌر تضمن الموافقة

 عند تحقٌقها وتكاملها مع المنظومة
  هٌئة متابعة "منح الهوٌة الوطنٌة للمشروع وهً رقم تسلسلً عند الموافقة على المشروع من قبل

 .تحوي جمٌع سمات المشروع وتارٌخه ومقدرته على تحقٌق أهدافه" المشارٌع
 تعتمد على الوفرة . تعدٌل أسلوب موافقة وزارة المالٌة، لٌكون مالٌاً فقط، وبعد موافقة هٌئة المشارٌع

 .المالٌة، وحتى عند عدم االرتباط؛ ٌمكن تؤجٌل المشروع سنواٍت مقبلة، بعد وضع أولوٌة له
 :مرحلة تدقٌق وثائق الطرح .3

  آلٌة الزامبٌة لمراجعة وتدقٌق وثائق الطرح والترسٌة، عبارة عن منظومة من اإلجراءات تهدؾ إلى

تحدٌد المسإولٌة عن مطابقة وثائق الطرح، للوصؾ، والهدؾ من المشروع قبل إرسالها لجهات 

 . الطرح
  ربط وثائق الطرح باالعتماد المالً لها بحٌث ٌكون اعتماد وزارة المالٌة المالً مرتبطاً مسبقاً بتصور

 .التكالٌؾ من مرحلة الدراسات األولٌة
 :وٌمكن تلخٌص هذه المقترحات فً الجدول التالً

تطوٌر نظام المشترٌات الحكومٌة  المرحلة الفرعٌة/ المرحلة 
 والئحته التنفٌذٌة

 الهدف من التعدٌل واإلضافة 

سٌة
ح والتر

طر
حلة ما قبل ال

مر
 

مرحلة نشوء الطلب 
 والدراسات األولٌة

 تطوٌر آلٌة نشوء، وتكوٌن الطلب. 
  ًآلٌة لتقارٌر األداء، عن المشروع ف

 التنفٌذ، والتشؽٌل: مرحلتً
  وضع تصّور عام إلنشاء هٌئة وطنٌة

 .للمشارٌع
  من الالئحة التنفٌذٌة  (3)تعدٌل المادة

 .للنظام

 ضمان الحاجة األكٌدة للمشروع.    
  ،رفع جودة وثائق العقد، وأسالٌب التنفٌذ

 .وكفاءة المقاولٌن
  ٌّاً، فً جمٌع مراحل مراقبة اإلجراءات آن

 .العمل بالمشارٌع الحكومٌة
  تحّسن جودة الدراسات األولٌة، االستفادة من

التجارب السابقة فً التصمٌم، والتنفٌذ، 
 والتشؽٌل

مرحلة تقدٌم الطلب، 
 واالرتباط المالً

  اشتراط موافقة هٌئة المشارٌع على
 .مبررات الطلب

  ،ضمان تكاُمل الدراسات الفنٌة، والمالٌة
 .المبدئٌة للمشروع
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  هوٌة "منح الرقم الوطنً للطلب
 ".المشروع

 تكون موافقة وزارة المالٌة مالٌاً فقط. 
  ( 7)من النظام والمادة (4)تعدٌل المادة

 .من الالئحة

  تكوٌن قاعدة معلومات كمرجعٌة فنٌة
 .ونظامٌة وقانونٌة

  ًتكون الحاجة للمشروع هً األساس ف
 .إقراره

 وجود هوٌة متكاملة وفرٌدة للمشروع. 

مرحلة تدقٌق وثائق 
 الطرح

  آلٌة لتدقٌق وثائق الطرح، قبل إرسالها
 .لجهات الطرح والترسٌة

  ربط وثائق الطرح باالعتماد المالً لها
 .(موافقة وزارة المالٌة)

  من الالئحة  (48,8,4,1)تعدٌل المواد
 التنفٌذٌة

 ضمان جودة الوثائق، ومناسبتها للمتطلبات. 
  إٌقاؾ الهدر المالً نتٌجة إعداد وثائق

 .مشارٌع لن تعتمد
  ربط مرحلة الطرح والترسٌة، بالمراحل

 .التً قبلها

 مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة خالل مرحلة ما قبل الطرح (10)جدول 

 ثانٌاًا مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة خالل مرحلة الطرح والترسٌة 4.2

  :مرحلة اإلعالن عن المشروع .4
  ومرحلة ،، مرحلة تحوي معلومات أولٌةشراء الوثائق على مرحلتٌنال، بحٌث ٌمكن شراء الوثائقتطوٌر آلٌة 

 .ممن ٌعتقد بقدرته" لمن ٌرؼب باالستمرار"ثانٌة تحوي كامل وثائق كاملة 
  تطوٌر آلٌة اإلعالن للمنافسات العامة، والمحدودة، والشراء المباشر، بحٌث ٌكون اإلعالن إجباري لجمٌع

 .المنافسات لتوسٌع قاعدة المنافسة
  توحٌد نظام التؤهٌل للمقاولٌن، ٌجمع بٌن خصائص التصنٌؾ العام، والتؤهٌل الخاص، ٌعتمد على قاعدة

 .بٌانات محدثة بصفة آنٌة ومتاحة لجمٌع أصحاب المصلحة
 : مرحلة استقبال العروض .5

  لفحص (مقر)تم تطوٌر آلٌة استقبال العروض، بما ٌلؽً السلبٌات السابقة، من خالل تؤسٌس ؼرفة ،
هٌئة متابعة المشارٌع، أو فروعها، فً المناطق، والمدن األخرى، وتكون : العروض، ٌكون مقرها

 .مسإولة عن فتح المظارٌؾ، وتوثٌق بٌاناتها مادٌاً 
  ،ًالزامبٌة فصل العرض المالً، عن الفنً لسهولة تقٌٌمها كً ال ٌطؽى الجانب المادي على الجانب الفن

والتؤكٌد على تقٌٌم قدرة صاحب العرض على اإلنجاز، ضمن شروط ومواصفات العقد، وتحقٌق العدالة، 
 .والحصول على أنسب العروض

 :مرحلة الفحص المالً، والفنً للعروض .6
  للعروض، تتكون من مجموعة من المعاٌٌر، لتقٌٌم قدرات المقاول، وقَت تقدٌم (مالً، وفنً)وضع آلٌة تقٌٌم ،

ٌّة، ترتبط بقاعدة معلومات وطنٌة، واتصال مع الجهات ذات  ثة، وآن العرض، تعتمد على معلومات محدَّ

 .العالقة، التً ُتصِدر الشهادات، والتقٌٌمات

  :مرحلة التوصٌة بالترسٌة .7
 تطوٌر آلٌة الشراء المباشر، وتسرٌع اإلجراءات الخاصة بها عبارة عن مجموعة من التنظٌمات، تإدي إلى :

 .عالنٌة اإلعالن، وسرعة اإلنجاز
  اقتراح آلٌة للترسٌة، تساعد فً شفافٌة القرار، وضمان النزاهة، وتوزٌع المسإولٌة، بحٌث ٌتم إعالن جمٌع

 .نتائج التحلٌل الفنً، وقرارات المفاضلة بٌن العروض، ومرجعٌة قرار الترسٌة لها
 :مرحلة إجراءات التعاقد .8

  هذه المرحلة، وان كانت ذاَت طابع روتٌنً وإجرائً أٌضاً؛ إال أن أهمٌتها تكُمن فً تطوٌر صٌاؼة العقد

، لٌتالءم مع التطوٌر المقترح لباقً عناصر منظومة تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة، إذ (عقد األشؽال العامة)

ِمرآة تعكس جمٌع التعدٌالت التً تمت على إجراءات الطرح : أن الشكل النهائً لعقد األشؽال العامة؛ هو
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والترسٌة، وبنود نظام تؤمٌن المشترٌات الحكومٌة، والالئحة التنفٌذٌة له، على أن ٌتم تعدٌل العقد بما ٌحفظ 

: التوازنات المالٌة والقانونٌة، وٌوّزع المسإولٌات والمخاطر بٌن طرفً العقد، مع األخذ فً االعتبار

 .الدراسات السابقة حول تطوٌر عقد األشؽال العامة، التً تم عرضها فً كثٌر من الندوات والمإتمرات
 :وٌمكن تلخٌص هذه المقترحات فً الجدول التالً

تطوٌر نظام المشترٌات الحكومٌة  المرحلة الفرعٌة/ المرحلة 
 والئحته التنفٌذٌة

 الهدف من التعدٌل واإلضافة 

سٌة
ح و التر

طر
حلة ال

مر
 

 .تطوٌر آلٌة الشراء المباشر  مرحلة اإلعالن
  ،تطوٌر آلٌة اإلعالن للمنافسات العامة

 .والمحدودة، والشراء المباشر
  توحٌد نظام التأهٌل للمقاولٌن، ٌجمع

بٌن خصائص التصنٌف العام، 
 .والتأهٌل الخاص

 والالئحة  (6,4)تعدٌل مواد النظام رقم
 (.10,6)رقم

  ضمان عدد أكبر من المشترٌن، وعدد
 .مناسب من القادرٌن على التنفٌذ

 ضمان شفافٌة أكبر عند الطرح والترسٌة. 
  تأهٌل عام فً كل الهٌئات ومعاٌٌر موحدة

 .للتصنٌف
  قاعدة بٌانات محدثة عن المقاولٌن

 .وإمكاناتهم الحالٌة
  تسرٌع اإلجراءات مع المحافظة على

 .شفافٌتها

مرحلة استقبال 
 العروض

 تطوٌر آلٌة استقبال العروض. 
  استقبال، وفتح العروض (مقر)غرفة. 
 ًفصل العرض المالً، عن الفن. 
  تعدٌل مواد النظام رقم

والالئحة  (10و11و12و14و15)
)رقم

25,20,18,17,15,16,14,13.) 

 ضمان سرٌة العروض. 
  حضور حقٌقً، وافتراضً، للجهات

 .الرقابٌة، وأصحاب المصلحة
 المساهمة فً دقة تقٌٌم العرض . 

مرحلة الفحص 
المالً، والفنً 

 للعروض

  (مالً، وفنً)وضع آلٌة تقٌٌم ،
 .للعروض

  تعدٌل رقم
(16،18,19,20,21,22,24 ،

من النظام والمواد من  (25,26
)الالئحة،رقم

28,29,30,31,33,34,36,37,
38,41) 

  تكامل العرضض مالٌاًا، وفنٌاًا. 
 العرض ًْ  .ضمان التكافؤ بٌن جزَئ
  ضمان قدرة المقاول على الوفاء

بالتزاماته، من خالل معرفة وضعه 
 .الحالً

مرحلة التوصٌة 
 بالترسٌة

  تطوٌر آلٌة الشراء المباشر، وتسرٌع
 .اإلجراءات الخاصة بها

  ًاقتراح آلٌة للترسٌة، تساعد ف
شفافٌة القرار، وضمان النزاهة، 

 .وتوزٌع المسؤولٌة
  من النظام (45)تعدٌل المادة 

 توثٌق العقود، وضمان مصداقٌة التورٌد. 
  توثٌق مراحل اتخاذ القرار، وتقاسم

 .المسؤولٌة
 منع، أو تقلٌل حاالت التحاٌل والفساد. 
 الختصار الوقت، وعالنٌة الدعوة. 

مرحلة إجراءات 
 التعاقد

  تعدٌل عقد األشغال العامة بما ٌتناسب
مع التعدٌالت المقترحة على 

 .المنظومة
  تعدٌل المواد

(47,45,44,39,36,30,29 )
ومواد 
 (.88,78,84,58,44,42)الالئحة

 ضمان التوازن بٌن أطراف العقد. 
 توزٌع المخاطر لتخفٌض قٌمة العقود. 
 تحسٌن بٌئة العمل فً صناعة البناء. 

مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة خالل مرحلة الطرح والترسٌة  (11)جدول 

:  ثالثاًا مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة خالل مرحلة التنفٌذ والتشغٌل4.3

نظرا ألهمٌة هذه المرحلة وتنوع اإلجراءات واألنشطة خاللها وللحاجة لعمل دراسة مفصلة حولها فقد اكتفت 
الدراسة بوضع بعض الخطوط العامة التً تساهم فً ربط هذه المرحلة بالمراحل السابقة والالحقة بها على النحو 

: التالً
 

 :مرحلة التنفٌذ والتشغٌل .9
  توثٌق جمٌع األنشطة فً مرحلة التنفٌذ، وحفظها كقاعدة للمعلومات والدراسات األولٌة من خالل ما ٌسمى
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 "تقارٌر األداء"
  توثٌق جمٌع األنشطة فً مرحلة التشؽٌل، وحفظها كقاعدة للمعلومات، والدراسات األولٌة من خالل تقارٌر

 . التشؽٌل والصٌانة: األداء، التً ٌعدها والمستخدمون خالل مرحلة
  ًإشراك عدد أكبر من أصحاب المصلحة الرئٌسٌن، فً متابعة العمل فً المشروع، واالستالم االبتدائ

 .والنهائً من خالل تطوٌر الٌه االستالم والتسلٌم
 :وٌمكن تلخٌص هذه المقترحات فً الجدول التالً

تطوٌر نظام المشترٌات الحكومٌة  المرحلة الفرعٌة/ المرحلة 
 والئحته التنفٌذٌة

 الهدف من التعدٌل واإلضافة 

شغٌل
حلة التنفٌذ والت

مر
 

مرحلة التنفٌذ 
 واالستالم والتشغٌل

  تقارٌر األداء، خالل مراحل التنفٌذ
 .والتسلٌم والتشؽٌل 

 ًتطوٌر آلٌة االستالم االبتدائ. 
 التكامل مع المراحل السابقة والالحقة. 
 من النظام  (76)تطوٌر المادة

من  (109,108,106)والمواد

 .الالئحة

  منع تكرار األخطاء، واالستفادة من تجارب
 .التنفٌذ

 أرشٌؾ وطنً عن صناعة البناء. 
  مشاركة أصحاب الصالحٌة فً االستالم

 .على مراحل
 تعّدد المشاركٌن لتحسٌن عملٌة االستالم 

 مقترحات تطوٌر منظومة المشترٌات الحكومٌة خالل مرحلة التنفٌذ والتشؽٌل (12)جدول 

المنظومة المطورة لتؤمٌن المشترٌات الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة بناء  (4)وٌوضح الشكل رقم 
على تحلٌل ومناقشة النتائج التً تم الحصول علٌها من أدوات الدراسة ، وكذلك من تحوٌل  محتوٌات 

إلى هٌكل عملٌات وإجراءات لدعم القرار ومتابعة التقدم،  (12 و 11 و 10أرقام  )وعناصر الجداول السابقة 
التخطٌط )مرحلة ما قبل الطرح والترسٌة )ضمن نفس مراحل المنظومة األصلٌة للمشترٌات الحكومٌة 

وٌتضح من الشكل تطبٌق التعدٌالت التً تم (. ، مرحلة الطرح والترسٌة، ومرحلة التنفٌذ والتشؽٌل(والتصمٌم
ور المهم الذي تلعبه اآللٌاُت المساِعدة فً  طرحه، وارتباط المراحل بعِضها ببعض، بشكل قوي، إلى جانب الدَّ

 .ضبط معاٌٌر التقٌٌم، فً رفع جودة ُمخرجات جمٌع مراحل العمل
 

 
 

. المنظومة المطورة لتؤمٌن المشترٌات الحكومٌة المقترحة من الباحثٌن: (4)شكل 

 : النتائج والتوصٌات. 5
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  إلى عدد من الجوانب - أو أكثر% 80وبنسبة موثوقٌة عالٌة تعادل -توصلت هذه الدراسة
التً تمثل نقاط ضعؾ فً المنظومة للمشترٌات الحكومٌة الحالٌة بالمملكة العربٌة 
السعودٌة، وتم تحلٌل هذه الجوانب وطرح عدد من المقترحات لتعدٌل بعض بنود 
المنظومة الحالٌة أو اإلضافة علٌها خالل كل مرحلة من المراحل الثالثة لمشارٌع 

التشٌٌد الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة لتحقٌق الهدؾ الرئٌس للدراسة بتطوٌر هذه 
المنظومة بما ٌعالج نقاط الضعؾ وٌحسن المخرجات النهائٌة لمشارٌع التشٌٌد وٌقلل من 

فرص تعثرها، وتم ترجمة هذه المقترحات فً جداول وشكل نهائً ٌوضح المنظومة 
 .المطورة المقترحة للمشترٌات الحكومٌة بالمملكة العربٌة السعودٌة

  الستكمال الفائدة من التطوٌر المقترح لمنظومة المشترٌات الحكومٌة، توصى الدراسة
 :بالتالً

  تؤسٌس هٌئة وطنٌة مستقلة، لمتابعة مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة ذات صفة سٌادٌة وذات تنظٌم
 توفر لها إمكانٌة الوصول عن جمٌع عناصر العمل فً قطاع البناءقانونً، ٌوفر لها قاعدة معلومات 

ٌمكن تحوٌل )لجمٌع المعلومات المطلوبة لتقٌٌم مشارٌع التشٌٌد الحكومٌة فً جمٌع مراحلها 
البرنامج الحالً لدعم إدارة المشارٌع إلى هذه الهٌئة مع تطوٌر وتعدٌل مهامه وأهدافه بما 

 .(ٌحقق الفوائد المرجوة
  لكل مشروع من مشارٌع " رقم قومً"تطوٌر نظام ترقٌم المشارٌع المطبق حالٌاً، باستحداث

ٌحمل جمٌع " الهٌئة الوطنٌة المقترحة"التشٌٌد الحكومٌة عند الموافقة على المشروع من قبل 
المصمم، االستشاري، المقاولٌن، )معلومات المشروع وجمٌع الجهات التً شاركت فٌه 

خالل جمٌع مراحله وحتى بعد االستؽناء عنه، وذلك بهدؾ تكوٌن قاعدة  (.الموردٌن،
معلومات للمشارٌع الحكومٌة ضمن األرشٌؾ الوطنً للمشارٌع، ٌستفاد منها كمرجعٌة فنٌة 

 . ونظامٌة وقانونٌة وفً تقٌٌم 
  زٌادة توظٌؾ القدرات المتوفرة من التكنولوجٌا فً األنشطة واإلجراءات لرفع الشفافٌة

 .وتسرٌع العمل للقضاء على المركزٌة والبٌروقراطٌة
  ،هناك حاجة ماسة إلجراء دراسات مستقبلٌة، حول إعادة تؤهٌل الموظفٌن الحكومٌٌن

والمهندسٌن، مع َمنح أولوٌة للنواحً القانونٌة، والنظامٌة، وَضّخ مزٌد من المعرفة األكادٌمٌة، 
فً مراحَل مبكرة، ُتسِهم فً مساعدة المهندسٌن على زٌادة الثقافة القانونٌة لدٌهم، بما ٌإدي 

 .إلى خفض حاالت التنازع، الناتجة عن القصور المعرفً القانونً لدٌهم
 التوسع فً الدراسات التً تهدؾ إلى : 

o  إعادة تؤهٌل الموظفٌن الحكومٌٌن، والمهندسٌن، مع التركٌز على المعارؾ المرتبطة 
بالجوانب القانونٌة، والنظامٌة، بما ٌإدي إلى خفض حاالت التنازع، الناتجة عن 

 .القصور المعرفً القانونً أو النظامً لدٌهم
o  بما  (مرحلة ما قبل التنفٌذ)تحسٌن كفاءة القرارات التصمٌمٌة والتخطٌطٌة، خالل

 .ٌمكن من التحكم فً تكالٌؾ تشؽٌل المشارٌع
o  ًتطوٌر تقارٌر األداء للمشارٌع خالل مراحل التنفٌذ، والتشؽٌل، واإلستفادة منها ف

تحسٌن جودة وثائق الطرح والترسٌة ووثائق العقد وإجراءات الخاصة بمراجعة 
 .مكوناتها
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 المراجع العربٌة  6.1

. ه1430\7\1الموقع اإللكترونً إلمارة المنطقة الشرقٌة  .1

https://www.sharqiah.gov.sa/News_Desc.asp?News_Id=811 
 .، الرٌاض1430،"األجهزة الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة. "السنٌدي، عبد هللا بن راشد .2
شرح نظام المنافسات والمشترٌات الحكومٌة فً المملكة العربٌة "الفوزان، محمد بن براك  .3

 .هـ الطبعة األولى، الرٌاض1428مكتبة القانون واالقتصاد ". السعودٌة



 تطوير منظومة المشتريات الحكومية لمشاريع التشييد الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 

18 

ترتٌب أولوٌات معالجة أسباب تعثر المشارٌع " (2017).القحطانً، ماجد، مصطفى، احمد .4
، مجلة القطاع الهندسً لجامعة األزهر، القاهرة "الحكومٌة خالل مرحلة الطرح والترسٌة 

(2017.) 
( 58م)الصادر بالمرسوم الملكً رقم" نظام المنافسات والمشترٌات الحكومٌة. "وزارة المالٌة .5

 .هـ1427\9\4وتارٌخ 
الصادر بالمرسوم " الالئحة التنفٌذٌة لنظام المنافسات والمشترٌات الحكومٌة. "وزارة المالٌة .6

وتارٌخ  (362)هـ، الصادرة بقرار وزٌر المالٌة رقم1427\9\4وتارٌخ  (58م)الملكً رقم
 .هـ1428\2\20

، ورقة عمل "أسباب تعثر المشارٌع الحكومٌة وطرق التؽلب علٌها. "الشهرانً، سعٌد بن سعد .7
مقدمة لندوة إدارة المشارٌع الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة، المنعقدة فً معهد اإلدارة 

 .م2012\11\13العامة بتارٌخ 
، ورقة عمل مقدمة "وجهة نظر القطاع الخاص: تعثر المشارٌع العامة."الشرٌؾ، فٌصل الفدٌع .8

لندوة إدارة المشارٌع الحكومٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة، المنعقدة فً معهد اإلدارة العامة 
م 2012\11\13بتارٌخ 

 الثالث المإتمر ".والمؤمول الواقع :الحكومٌة المشارٌع إدارة ."(2011) القوٌحص، محمد .9
 .للمهندسٌن ٌئة  السعودٌةھال المشارٌع،الرٌاض إلدارة

رئٌس الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفساد ،جرٌدة عكاظ العدد  (1436).المحٌسنً، خالد .10
. ه1436\7\4الصادر بتارٌخ (17441)

الدورة -ملتقى اإلنشاءات والمشارٌع. ، الهٌئة الوطنٌة لمكافحة الفساد( ه1435العمار، خالد، .11
، الؽرفة التجارٌة الصناعٌة "أسبابه ووسائل الحد منه: تعثر المشارٌع الحكومٌة"الثانٌة، 

. ه1435\1\21بالرٌاض، األحد 

، المإتمر السعودي "مقترح لتنظٌم إدارة المشروعات الحكومٌة."(2015). الهزاع، عبد الرحمن .12
 . م، الرٌاض2016\5\5-4الخامس إلدارة المشارٌع فً الفترة 

   المراجع األجنبٌة6.2
1. Ackerman,S.(1999).corruption and government, causes, consequences,  
2. and reform. Cambridge University press, UK. 
3. Assaf, S. A. and Al-Hejji, S. (2006), 'Causes of delay in large 

construction projects'. International Journal of Project Management, 

24(4):349-357. 

4. Bagule,P(2012).Improve your project management, 2nd edition. Hodder 

& Stoughton, London. 

5. Bertelsen, S. (2002). Complexity-construction in a new perspective, 

IGLC championship. 

6. Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS (3rd ed.). London : 

SAGE Publications. 

7. Kumar, R. 2005. Research methodology: A step-by-step guide for 

beginners. SAGE Publications. London. 

8. National Commercial Bank (NCB). (2011). Report in Saudi 

Construction Sector. Jeddah, Saudi Arabia 

9. Ofori, G (2002) Challenges of Construction Industries in Developing 

Countries: Lessons from Various Countries. 

10. Ortega, I. (2000). Systematic prevention of construction failures, 

Quality management and technology. 

11. Othman, A. A. E. (2013). Challenges of mega construction projects in 



 تطوير منظومة المشتريات الحكومية لمشاريع التشييد الحكومية بالمملكة العربية السعودية

 

 

19 

developing countries. Organization, technology & management in 

construction: An international Journal. 

 

 

 

 


