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التراخيص

المستفيدونالمستندات المطلوبة

سجل تجاري يحتوي على أنشطة المقاوالت

شهادة تأمينات اجتماعية سارية المفعول

اشتراطات حسب النشاط

المقاولون

الجهات الحكومية

المهتمون في القطاع من الشركات واألفراد

وصــف
الخدمة

تقـــوم الهيئــة بهــذه الخدمــة للتأكــد مــن توفـــر الحــد األدنــى مــن المتطلبــــات 
التــي يجـــب توفرهــا لــدى المقـــاول إلكمــــال عمـــله فــي النشــــاط المحـــدد 
فـــي السجـــل التجـــاري، الـــذي يضمـــن امتثـــال المقـاوليـــن بأعلــى معــــايير 

ــم. ــذ أعماله ــال تنفي ــة خ ــات العالمي ــى الممارس ــق أعل ــودة وف الج

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
حسب عدد السنوات وحجم المنشأة

https://muqawil.org/ar/userregisteration/SCA
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المستفيدونالمستندات المطلوبة

األفراد ال يتطلب مستندات 

الجهات الحكومية والخاصة

وصــف
الخدمة

منصـــة باإلمكـــان البحـــث فيهــا عــن جميـــع منشـــآت المقـــاوالت المسجـــلة 
فــي عضويــة الهيئــة لتنفيــذ مشــاريع القطــاع الحكومــي والخــاص أو األفــراد 

ــا. ــا وموقعه ــأة وحجمه ــاص المنش ــب اختص حس

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
بدون رسوم

المقاولون
المسجلون 

https://muqawil.org/ar/contractors
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وصــف
الخدمة

يهــدف مركــز المعلومــات إلى خلــق قاعدة بيانات شــاملة لقطــاع المقاوالت 
لتكــون مرجًعــا لبيانــات المنشــآت العاملــة في القطاع والعمـــالة والمشـــاريع 
الحاليـــة والمستقبليـــة، إضافـًة إلى أرقــام أخرى، كما يصدر مركز المعلومات 
ــنوية. ــع س ــنوية ورب ــهرية وس ــات ش ــاع بتحديث ــص القط ــات تخ ــر ودراس تقاري

تحتــــوي على تراخيـــص التشييد، عدد الـرخص، باإلضافـة إلى إحصائيــات 
عامــة أخــرى تفيــد المقاوليــن والمهتميــن فــي التعــرف علــى التغيــرات 
فــي القطــاع وبنــاء خططهــم المســتقبلية. مثــل: عــدد تراخيــص التشــييد، 

أطــوال الطــرف، أعمــدة اإلنــارة وغيرهــا.

أواًًل:
منصة اإلحصاءات

المنصات التي يتضّمنها مركز المعلومات

إحصائيات
العمــالـة

إحصائيات
عــامــــــة

إحصائيات المنشآت 
العاملة في القطاع

إحصائيات
اإلصـابات

010204 03

مركز
المعلومات
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منصة اإلحصائيات - منصة مؤشر األسعار: 
بدون رسوم للجميع.

منصة المنشورات:
تحتاج بعض مـن المنشورات إلى عضوية

للوصول إليها.

تصـــدر الهيئـــة عـــدًدا من المنشـــورات والمجـــات والتقـــارير والدراسـات 
التحليلية التـــي تتعـــلق بالقطــــاع، هدفهــــا تطويـــر المهـــارات اإلداريـــة 

ــه. ــن في ــة للعاملي والقيادي

ثالًثا:
منصة المنشورات

المستفيدونالمستندات المطلوبة

المقاولونال يتطلب مستندات

ماك المشاريع

الجهات الحكومية

الجهات الخاصة

المدة الزمنية
فوري

لطلب الخدمة
تكلفة الخدمة

ــاريع  ــاك المش ــن وم ــاعدة المقاولي ــى مس ــعار إل ــر األس ــدف مؤش يه
فــي معرفــة تكاليــف مــواد البنــاء والتشــييد الحاليــة والتاريخيــة لتحديــد 
ــا ينــدرج تحتهــا 40  التكلفــة التقديريــة لمشــاريعهم مــن خــال 11 منتًج

ــا. ــا فرعًي منتًج

ثانًيا:
منصة األسعار

https://muqawil.org/ar/information_center
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المستفيدونالمستندات المطلوبة

عضوية في الهيئة السعودية للمقاولين

توثيق العقد من خال منصة نفاذ لُماك المشاريع

تعيين شخص مخّول عند استخدام العقود ألول
مرة للمقاولين

المقاولون

مقاولو الباطن

ُماك المشاريع من جهات وأفراد

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
بدون رسوم لجميع المقاولين األعضاء

المدة الزمنية
فوري

وصــف
الخدمة

36 عقــًدا نموذجًيــا أطلقتهـــا الهيئـــة بهـــدف تنظيــم العاقــة التعاقديــة بيــن 
المقاوليــن واألفــراد ومقاولــي الباطــن فــي المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
للحــد مــن النزاعــات وتحســين جــودة البنــاء والتشــييد، حيــث تحتــوي العقــود 
علــى الجوانــب القانونيــة والمواصفــات الفنيــة المتعلقــة بتفاصيل المشــروع.

العقود
النموذجية اإللكترونية

https://www.sca.sa/ar/standardcontract
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أكاديمية
الـهــيـئـة

المستفيدونالمستندات المطلوبة

ال يتطلب مستندات، فقط التسجيل
 في البرنامج التدريبي

العاملون في منشآت المقاوالت من
إداريين وفنيين

المهتمون في قطاع المقاوالت

وصــف
الخدمة

تقـــدم الهيئــة دورات وبرامـــج تدريبيــة بهــدف تطـــوير العامليـــن فــي القطــاع 
ــا وإدارًيــا، بالتعــاون مــع جهـــات محليــة وإقليميــة وعـــالمية لتكــون منصة  ـً فني
معرفيــة متخصصــة تســاهم فــي رفــع المســتوى الفنــي والمعرفــي وتنميــة 

قــدرات المقاوليــن.

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
بدون رسوم لجميع المقاولين األعضاء

المدة الزمنية
دورات قصيرة المدى | دورات طويلة المدى

البرامج
التدريبية المستهدفة

2- إدارة المشاريع1- الهندسة

6- المالية والموارد البشرية4- القانون

3- المشتريات والعقود

5- األمن والسامة

https://muqawil.org/ar/training
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المستفيدونالمستندات المطلوبة

المقاولونال يتطلب مستندات، فقط التسجيل في الفعالية

ماك المشاريع 

الشركات واألفراد المهتمين في
قطاع المقاوالت

وصــف
الخدمة

ــن  ــة ع ــائل الهادف ــال الرس ــى إيص ــرات إل ــارض والمؤتم ــة المع ــدف إقام ته
طريــق إقامــة لقــاءات معرفيــة وتواصــل مباشــر، وإطــاق برامــج تخــدم 

المهتميــن فــي القطــاع، لدعــم قطــاع المقــاوالت وحــل معضاتــه.

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
تختلف باختاف الفعالية

المدة الزمنية
تختلف باختاف الفعالية

الفعاليات
والمعارض السنوية

منتدى
المشاريع المستقبلية

جوائز 
التميز

مؤتمر ومعرض
المقاوالت الدولي

المعارض
والمؤتمرات

https://muqawil.org/ar/allevents
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الخدمات
ااًلستشارية 

المستفيدونالمستندات المطلوبة

األفرادال يتطلب مستندات

المقاولون

المقاولون األعضاء

وصــف
الخدمة

ُتعنـــى الخدمـــات االستشارية بتقديم جلســـات إرشــــادية تـوصــــل المقـاولين 
والمســتفيدين بالخبــراء والمستشــارين المؤهليــن مــن خــال منصــة مقــاول.

اّطلع على 
الخــدمــــة

تكلفة الخدمة
ُتحدد تكلفتها ُمسبًقا من ِقبل المستشار

المدة الزمنية
30 دقيقة لكل جلسة يتم حجزها بحسب

جداول المستشارين

https://muqawil.org/ar/consulting/public/types


فهرس دليل الخدمات12

المستفيدونخدمات المنصة

أواًل: خدمة البحث عن مدراء المشاريع:
يمكن من خالها البحث عن مدير المشروع واالطاع 
على بياناتـه ومشاريعـه الساـبقة واختيـاره من خـال 

منصة مقاول

ثانًيا: خدمة التسجيل في منصة مدراء المشاريع:
يمكن للمهتمين باإلشراف على بناء التسجيل وتقديم 

خدماتهم من خال منصة مقاول

األفراد 

القطاع الخاص

وصــف
الخدمة

منصــة لتوفيــر مــدراء مشــاريع مؤهليــن إلدارة مشــاريع األفــراد ومشــاريع 
القطــاع الخــاص ومســاعدتهم فــي جميــع مراحــل المشــروع:

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
بدون رسوم

اختيار المكتب الهندسي 
المصـمم والمــشــــــرف

اختيـــــار
المقاول

تــــوفــــير
مواد البناء

متــــابـعــــــة
أعمال التنفيذ

منصة
مدراء المشاريع

https://muqawil.org/ar/pmc/service-index
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منصة
المشاريع

كيفية التقديم للمشاريعكيفية إدراج المشاريع 

1 . الدخول على )منصة المشاريع (
2 . اختيار منصة المشاريع 

3 . استعراض قائمة المشاريع 
4 . تقديم عرض سعر

وصــف
الخدمة

منصــة لمســاعدة مــاك المشــاريع مــن أفــراد أو شــركات فــي القطــاع الخــاص 
لطــرح مشــاريعهم للمقاوليــن، وكذلــك تمكــن المقاوليــن الرئيســيين مــن طــرح 

المشــاريع التــي يعملــون عليهــا لمقاوليــن مــن الباطــن.
 

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
بدون رسوم

الدخول على )منصة مقاول( 
ومن ثم منصة المشاريع

الضغط على أيقونة إضافة مشروع

تسجيل الدخول من خال نفاذ
أو عضوية مقاول 

إضافة تفاصيل المشروع

01

02

03

04

المستفيدون
األفراد 

ُماك المشاريع

https://muqawil.org/ar/market
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تقييم 
المقاولين

المستفيدونالمستندات المطلوبة

استخدام العقود النموذجية اإللكترونية 
األفرادللهيئة السعودية للمقاولين

المقاولون 

الجهات الحكومية والخاصة

وصــف
الخدمة

تمكــن الخدمــة مــاك المشــاريع مــن تقييــم المقاوليــن بعــد إكمــال 
أعمالهــم بنــاء علــى ســتة معاييــر: الجــودة، االلتــزام بالجــدول الزمنــي 
للعقــد، االلتــزام بمعاييــر البيئــة والصحــة والســامة، التواصــل وســرعة 
االســتجابة، االلتــزام بالمــواد المتفــق عليهــا، والقيمــة التــي حصــل عليهــا 

المالــك مقابــل تكلفــة التعاقــد.

لطـلـب
الخدمة

تكلفة الخدمة
بدون رسوم

https://muqawil.org/ar/contractors
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مزايا
العضوية 

المستفيدونالمستندات المطلوبة
عضوية مقاول أو عضوية منشأة مهتمة 

المنشآت ومنسوبيهم سارية الصاحية

وصــف
الخدمة

تســعى الهيئــة الســعودية للمقاوليــن لخلــق قيمــة مضافــة للعضويــة لمنشــآت 
قطــاع المقــاوالت ومنســوبيها مــن خــال توفيــر خدمــات حصريــة لهــم تختلــف 
باختــاف أنــواع العضويــة، لذلــك يقــدم برنامــج مزايــا ألعضــاء الهيئــة وجميــع 

موظفيهــم عــروض وخصومــات حصريــة لهــم فــي أهــم القطاعــات.

اّطلع على 
الخــدمــــة

تكلفة البرنامج
بدون رسوم لجميع األعضاء

المدة الزمنية
فوري

قطاعات
البرنامج

عروض تأمين المركباتعروض المفروشاتعروض التأمين الطبي

وغيرها من القطاعاتعروض قطاع المعداتعروض مواد البناء

https://www.sca.sa/ar/catcomp
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ترقية 
العضوية

المستفيدونالمستندات المطلوبة

المقاولون من أعضاء الهيئةعضوية سارية مع الهيئة السعودية للمقاولين 
السعودية للمقاولين

وصــف
الخدمة

ــة ظهــور منشــأته خــال  ــة المقــاول مــن أولوي ــة العضوي ــن خدمــة ترقي ُتمّك
عمليــة البحــث عبــر منصــة مقــاول، كمــا تمنحــه فريــق دعــم فنــي خــاص، وحــق 

الوصــول لتقاريــر وإحصائيــات ُمتعمقــة فــي مجــال المقــاوالت.

لطـلـب
الخدمة

عضويةتكلفة الخدمة
فضــية  

عضوية
ذهبيـة

عضوية
باتينية

المدة الزمنية
فوري 

3000ريال

10000ريال5000ريال

https://muqawil.org/ar/login


تواصل معنا

البريد اإللكتروني

رقـــم الـهـــاتف

قنوات التواصل االجتماعي

info@sca.sa

920000968

SCA2030



بناء المستقبل بثقة


