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الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء )510( وتاريـــخ 23/11/1436هــــ
والمعـــدل بقـــرار مجلـــس الوزراء رقـــم )57( وتاريـــخ 20/1/1442هـ
والمعـــدل بقرار مجلس الوزراء رقـــم )300( وتاريخ 28/5/1442هـ

تنظـــــــــيم
الهيئة السعودية للمقاولين
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تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

المادة األولى
تعريفات

ـــارات اآلتيـــة أينمـــا وردت فـــي هـــذا التنظيـــم المعانـــي المبينـــة أمامهـــا، مـــا لـــم  يقصـــد باأللفـــاظ والعب

يقتـــِض الســـياق خـــاف ذلـــك:

الهيئة: الهيئة السعودية للمقاولين.

التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين.

الرئيس: رئيس الجهة المشرفة.

ـــراح  ـــى إقت ـــاًء عل ـــوزراء بن ـــس ال ـــس مجل ـــي يصـــدر بتحديدهـــا أمـــر مـــن رئي الجهـــة المشـــرفة: الجهـــة الت

مـــن مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة. )صـــدر األمـــر الســـامي رقـــم 17103 بتاريـــخ 26/03/1442 

ـــة  ـــة واإلســـكان هـــي الجهـــة المشـــرفة علـــى الهيئ ـــة والقروي بإعتمـــاد أن تكـــون وزارة الشـــؤون البلدي

الســـعودية للمقاوليـــن(

المقـــاول: الشـــخص ذو الصفـــة الطبيعيـــة أو االعتباريـــة، المرخـــص لـــه نظامـــًا بالقيـــام - منفـــردًا أو 

مشـــتركًا مـــع غيـــره - بتنفيـــذ عقـــد فـــي أحـــد مجـــاالت المقـــاوالت.

الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للهيئة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

العضو: عضو المجلس.

األمين العام: األمين العام للهيئة.

الالئحة: الائحة الداخلية للهيئة. 

المادة الثانية
إنشاء الهيئة

تنشـأ وفقـًا ألحـكام هـذا التنظيـم هيئـة مهنيـة أهليـة تسـمى )الهيئـة السـعودية للمقاوليـن(، تتمتـع 

بالشـخصية االعتباريـة والذمـة المالية المسـتقلة، يكون مقرهـا في مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشـئ 

فروعـًا لهـا داخـل مناطـق المملكـة. وتعمـل تحـت إشـراف الجهـة المشـرفة ويشـمل ذلـك مـا يأتـي:  

1. مراجعـة اللوائـح المتعلقـة بالتنظيـم قبـل إقرارهـا مـن الجمعيـة العموميـة، والتأكـد مـن مطابقتهـا 

ألحكامـه وغاياتـه، وطلـب تعديلهـا إذا تضمنـت أحكامـًا ال تتفـق مـع أحـكام التنظيـم وغاياتـه، فـإن لم 

ل وفقـًا لذلـك؛ فتتخـذ الجهـة المشـرفة مـا يلـزم حيالهـا بمـا فـي ذلك إيقـاف العمـل بها.  ُتعـدَّ
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2. تزويـــد الجهـــة المشـــرفة بنســـخ مـــن الحســـابات الختاميـــة للهيئـــة قبـــل عرضهـــا علـــى الجمعيـــة 

العموميـــة، وبعـــد إقرارهـــا. وفـــي حـــال وجـــود ملحوظـــات علـــى تلـــك الحســـابات، فعلـــى الجهـــة 

المشـــرفة اتخـــاذ مـــا يلـــزم حيالهـــا خـــال )ثاثيـــن( يومـــًا مـــن تاريـــخ تســـلمها للنســـخ.

3. تزويـــد الجهـــة المشـــرفة بنســـخ مـــن القـــرارات ذات الصلـــة باألمـــور الماليـــة واإلداريـــة - متـــى طلبـــت 

ـــم  ـــودًا ال تتفـــق مـــع أحـــكام التنظي ـــت بن ـــأيٍّ منهـــا إذا تضمن ـــة بإيقـــاف العمـــل ب ـــه الهيئ ـــك - وتوجي ذل

ـــخ تســـلمها للنســـخ.  ـــن( يومـــًا مـــن تاري ولوائحـــه وذلـــك خـــال )ثاثي

المادة الثالثة
أهداف الهيئة وصالحياتها

ـــن فـــي هـــذه  ـــر قطـــاع المقـــاوالت فـــي المملكـــة ورفـــع مســـتوى العاملي ـــة إلـــى تطوي تهـــدف الهيئ

ـــي:  ـــة، ولهـــا علـــى األخـــص - وبمـــا ال يتعـــارض مـــع األنظمـــة ذات العاقـــة - مـــا يأت المهن

1. وضع األسس والمعايير المتعلقة بقطاع المقاوالت واالرتقاء بها وتطويرها.

2. جمع المعلومات واإلحصاءات المتعلقة بقطاع المقاوالت ونشرها. 

3. وضـــع مؤشـــرات للمعلومـــات ذات الصلـــة بقطـــاع المقـــاوالت، مثـــل أســـعار مـــواد البنـــاء وأجـــور 

ـــوق.  ـــي الس ـــائدة ف ـــن الس المقاولي

4. إعداد صيغ عقود مقاوالت نموذجية لقطاع المقاوالت. 

5. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع المقاوالت. 

6. إمداد الجهات ذات العاقة بالبيانات والمعلومات والمستجدات المتعلقة بقطاع المقاوالت. 

7. العمل على دعم قطاع المقاوالت الوطنية واألجنبية في المملكة.

8. إباغ المقاولين باألنظمة والقرارات والتعليمات ذات العاقة بقطاع المقاوالت. 

9. العمـــل علـــى حصـــر العوائـــق التـــي تواجـــه قطـــاع المقـــاوالت والمقاوليـــن؛ تمهيـــدًا لمناقشـــتها 

مـــع الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة ووضـــع الحلـــول المناســـبة التـــي تخـــدم القطـــاع. 

ــاع  ــة بقطـ ــاء دورات متعلقـ ــق إعطـ ــن طريـ ــن عـ ــن المتخصصيـ ــل المحكميـ ــى تأهيـ ــل علـ 10. العمـ

المقـــاوالت. 

ـــة  ـــك بالطـــرق الودي ـــن، وذل ـــن المقاولي ـــي تنشـــأ بي ـــات الت ـــى حـــل النزاع 11. العمـــل بقـــدر اإلمـــكان عل

ـــك.  ـــى ذل ـــزاع عل إذا اتفـــق أطـــراف الن

12. إطاع المقاولين على فرص االستثمار الجديدة في قطاع المقاوالت. 

13. تشجيع المقاولين وحثهم على االستفادة من بيوت الخبرة المحلية واألجنبية. 
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المادة الرابعة
العضوية

تكون العضوية في الهيئة على النحو اآلتي:

1. عضوية أساسية: 

ويتمتــع بهــا المقاولــون الســعوديون المرخــص لهــم بمزاولــة مهنــة المقــاوالت، الذيــن ســددوا مبالــغ 

اشــتراكات العضويــة الســنوية المقــررة.

2. عضوية انتساب: 

ــة المقــاوالت،  ــة مهن ــر الســعوديين فــي المملكــة المرخــص لهــم بمزاول ــون غي ــع بهــا المقاول ويتمت

ــنوية  ــة الس ــتراكات العضوي ــغ إش ــددوا مبال ــن س ــا، الذي ــاوالت فيه ــاع المق ــون بقط ــك المهتم وكذل

المقــررة.

3. عضوية فخرية: 

ويتمتع بها من يقرر المجلس منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تخدم أهداف الهيئة. 

14. تشجيع االستثمار في المشاريع المشتركة في قطاع المقاوالت. 

المقـاوالت،  بقطـاع  العاقـة  ذات  والمعـارض  والنـدوات  المؤتمـرات  وإقامـة  الـدورات  تنظيـم   .15

فيهـا. والمشـاركة 

16. تقديم االستشارات الفنية في مجال اختصاصها، وفقًا للضوابط التي يقرها المجلس. 

17. تقديـم التوصيـات واالقتراحـات للجهـات الحكوميـة عنـد َسـنِّ ومراجعـة األنظمـة ذات العاقـة 

بقطـاع المقـاوالت متـى طلـب ذلـك. 

18. تمثيل قطاع المقاوالت في اللجان والهيئات واالتحادات والنقابات الدولية ذات العاقة. 

19. تشجيع المقاولين على توظيف السعوديين في قطاع المقاوالت. 

20. إنشـاء سـجل إلكترونـي يتضمـن بيانـات تفاعليـة تحـدد فيهـا معلومـات عـن المقـاول وتخصصـه 

وأعمالـه السـابقة، ُيمّكـن الجمهـور من تحديد مدى الرضـا عن أداء المقاول، ويتم تحديثه بشـكل دوري. 

هـذه  فـي  والعامليـن  للفنييـن  وكذلـك  المقـاوالت  لمنشـآت  وتطويريـة  تدريبيـة  برامـج  تقديـم   .21

فيهـا.  العامليـن  ورفـع مسـتوى  المنشـآت  تطويـر هـذه  يضمـن  بمـا  المنشـآت، 
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المادة السادسة
الجمعية العمومية

تكــون للهيئــة جمعيــة عموميــة تتكــون مــن جميع األعضــاء األساســيين الذين ســددوا مبالغ اشــتراكات 

العضوية الســنوية. 

المادة السابعة
اجتماعات الجمعية العمومية

1. تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية للهيئة.

2. يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية. 

ــل  ــم يكتم ــإذا ل ــل، ف ــى األق ــا عل ــف أعضائه ــره نص ــًا إال إذا حض ــة صحيح ــاع الجمعي ــون اجتم 3. ال يك

ــى  ــد عل ــى اجتمــاع آخــر يعقــد خــال مــدة ال تقــل عــن خمســة عشــر يومــًا وال تزي النصــاب يدعــى إل

ســتين يومــًا مــن موعــد االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع فــي هــذه الحالــة صحيحــًا بمــن حضــر. ويجــوز 

للجمعيــة العموميــة عقــد اجتماعــات اســتثنائية وفقــًا لمــا تحــدده الائحــة. 

وللرئيس تكليف من يمثله لحضور اجتماعات الجمعية العمومية، متى دعت الحاجة إلى ذلك. 

المادة الخامسة
انتهاء العضوية

تنتهي العضوية األساسية وعضوية االنتساب في أيِّ من الحاالت اآلتية: 

1. وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء )حل( الشخصية االعتبارية.

2. تأخـــر العضـــو عـــن ســـداد مبلـــغ اشـــتراك العضويـــة األساســـية أو عضويـــة االنتســـاب مـــدة تزيـــد 

ـــذاره  ـــخ إن ـــن تاري ـــًا م ـــر يوم ـــة عش ـــي خمس ـــم مض ـــن ث ـــتحقاق، وم ـــخ االس ـــن تاري ـــًا م ـــعين يوم ـــى تس عل

بالســـداد، دون عـــذٍر يقبلـــه المجلـــس. 

3. صدور قرار من المجلس بإنهاء العضوية ألي سبٍب يقدره. 

4. انتهاء الترخيص له بمزاولة مهنة المقاوالت ألي سبب كان. 
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4. تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يكون صوت رئيس 

االجتماع مرجحًا. 

5. يوجه رئيس مجلس اإلدارة الدعوة الجتماعات الجمعية العمومية قبل ثاثين يومًا على األقل من 

تاريخ انعقادها، ويحدد فيها زمان االجتماع ومكانه وجدول أعماله. 

6. للرئيس دعوة الجمعية العمومية الجتماع استثنائي في حالة حدوث أي أمر طارئ يستدعي ذلك. 

المادة الثامنة
اختصاصات الجمعية العمومية

تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 

1. إقرار الائحة. 

2. إقرار اللوائح اإلدارية والمالية.

3. إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية االنتساب. 

4. إقرار مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 

5. انتخاب أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )1( من المادة )التاسعة( 

من التنظيم. 

6. إقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 

7. تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافأته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات 

للمدة األولى ويحدد مكافأته.

8. إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة.

9. إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة. 

10. تحديد مكافآت أعضاء المجلس، وفقًا لما تحدده الائحة. 

المادة التاسعة
تكوين المجلس

1. يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون على النحو اآلتي:

        أ. )خمسـة( مـن األعضـاء األساسـيين تنتخبهـم الجمعيـة العموميـة. وتحـدد الائحـة اإلجـراءات 

الازمـة لذلـك ومـا يشـترط فـي المرشـحين.
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       ب. )خمسة( أعضاء يمثلون األجهزة الحكومية، وذلك على النحو اآلتي:

1. ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان.   

2. ممثل من وزارة التجارة.   

3. ممثل من وزارة المالية.   

4. ممثل من وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.   

5. ممثل من هيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية.   

       ج. عضو من ذوي الخبرة واالختصاص يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء، بناءعلى ترشيح من رئيس المجلس. 

2. يتولى أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )1( من هذه المادة، في 

أول جلسة للمجلس، اختيار رئيس للمجلس ونائب له من بين أعضائه باالقتراع السري.

3. إذا خا محل عضو من أعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة )1( من 

هذه المادة، ألي من الحاالت المنصوص عليها في المادة )الرابعة عشرة( من التنظيم، حل محله من 

حاز من األعضاء المنتخبين على أكثر األصوات، وتكون مدة العضوية في هذه الحالة إلى نهاية المدة 

المتبقية للمجلس. 

4. يلتزم عضو المجلس باإلفصاح عن أي مصلحة - أو عاقة ناشئة أو قد تنشأ - لها صلة بعضويته في 

المجلس بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية. 

5. يجب أال يكون عضو المجلس مرتبطًا بعاقة قرابة من الدرجة األولى مع أي عضو آخر في المجلس.

المادة العاشرة
مدة المجلس

تكون مدة العضوية في المجلس )ثاث( سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الحادية عشرة 
اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت

ـــك -  ـــب ذل ـــًا، أو كلمـــا طل ـــى األقـــل كل تســـعين يوم ـــس بدعـــوة مـــن رئيســـه مـــرة عل 1. يجتمـــع المجل

ـــى األقـــل.  ـــة - أربعـــة أعضـــاء عل كتاب

ـــه.  ـــس أو نائب ـــم الرئي ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــه عل ـــة أعضائ ـــور أغلبي ـــه بحض ـــس اجتماعات ـــد المجل 2. يعق

ـــذي  ـــب ال ـــح الجان ـــوات يرج ـــاوت األص ـــن، وإذا تس ـــاء الحاضري ـــة األعض ـــة أغلبي ـــه بموافق ـــدر قرارات وتص

ـــاع. ـــس االجتم ـــه رئي ـــوت مع ص
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3. ال يجوز لعضو المجلس التصويت على أي قرار يكون له فيه مصلحه مباشرة أو غير مباشرة. 

4. تثبت قرارات ومداوالت المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة واألعضاء الحاضرون. 

ـــت.  ـــق التصوي ـــه ح ـــون ل ـــس دون أن يك ـــة المجل ـــه - أمان ـــوب عن ـــن ين ـــام - أو م ـــن الع ـــى األمي 5. يتول

وللمجلـــس أن يطلـــب حضـــور مـــن يـــرى االســـتعانة بقدراتـــه وخبراتـــه، دون أن يكـــون لـــه حـــق التصويـــت. 

المادة الثانية عشرة 
اختصاصات المجلس

فيمـا عـدا ما يدخـل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسـة جميع الصاحيات 

الازمة لتصريف شـؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها: 

1. اقتراح الائحة واللوائح المالية واإلدارية. 

2. اقتراح مبالغ اشتراكات العضوية وأي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، وآلية السداد. 

3. اقتراح الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية االنتساب. 

4. إعداد الحساب الختامي ومشروع الميزانية السنوية للهيئة.

5. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة.

6. تكوين اللجان الازمة لمساعدة المجلس في ممارسة مهماته.

7. قبول الهبات والتبرعات.

8. اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.

9. اقتراح خطة عمل الهيئة. 

10. التصرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراضها، وفقًا لما تحدده اللوائح المالية. 

11. تعيين أمين عام للهيئة ونائب له، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما. 

المادة الثالثة عشرة 
تشـكل لجنـة لترشـيح وانتخـاب أعضـاء المجلـس، ويكـون لـكل ناخب صـوت واحد عنـد إجـراء االنتخابات، 

علـى أن تبيـن الائحة األحـكام المنظمـة لذلك.

المادة الرابعة عشرة 
انتهاء عضوية المجلس

تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحاالت اآلتية: 
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1. الوفاة. 

2. استقالة العضو.

ـــدة، دون  ـــدورة الواح ـــي ال ـــة ف ـــات متفرق ـــتة اجتماع ـــة، أو س ـــات متتالي ـــة اجتماع ـــور ثاث ـــدم حض 3. ع

ـــس.  ـــه المجل ـــذر يقبل ع

المادة السادسة عشرة 
يمثل الهيئة في صاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من ينيبه. 

المادة السابعة عشرة 
السنة المالية

الســـنة الماليـــة للهيئـــة هـــي الســـنة الماليـــة للدولـــة، واســـتثناء مـــن ذلـــك، تبـــدأ الســـنة الماليـــة األولـــى 

للهيئـــة مـــن تاريـــخ نفـــاذ التنظيـــم، وتنتهـــي بنهايـــة الســـنة الماليـــة التاليـــة.

المادة الثامنة عشرة 
موارد الهيئة

تتكون موارد الهيئة من اآلتي: 

1. مبالغ اشتراكات األعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 

2. اإلعانات الحكومية إن وجدت. 

3. الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 

4. عوائد استثمار أموالها 

المادة التاسعة عشرة 
تـــودع أمـــوال الهيئـــة النقديـــة باســـمها لـــدى أحـــد البنـــوك المحليـــة، وال يجـــوز ســـحب أي مبلـــغ إال 

بشـــيك يوقعـــه رئيـــس المجلـــس - أو مـــن يفوضـــه مـــن أعضـــاء المجلـــس - واألميـــن العـــام. 

وال يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير األغراض التي أنشئت من أجلها. 

المادة العشرون
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره.



قرارات مجـــلس 
الوزراء واألوامر 
السامـــــية ذات 
العالقـــــــــــــــة
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األمر السامي رقم: )17103(
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