
 

 

   

 
 
 

 
 في إجتماعها السادس  من الجمعية العمومية    معتمدة 

     م 2022/ 04/ 17  وتاريخ   ( 2) بالقرار رقم  
 

 
 
 

الـهـيـئـة  
الـسـعـودية  

 لـلـمـقـاولـيـن 
 

)التنفيذية(   ة داخليالالئحة ال   
 م 2022 - هـ 1443



 

 
 

 

© جميع الحقوق محفوظة       |      2 2220    الهيئة السعودية للمقاولين  

 

 

 

 

 

 : الالئحةمراجعة واعتماد 

 

  

  

 االعداد

 التوقيع التاريخ الدور  ماالس املسمى الوظيفي

     

 املراجعة 

 التوقيع التاريخ الدور  االسم  املسمى الوظيفي 

   مراجعة فنية   

   مراجعة قانونية   

  املصادقة  

 التوقيع التاريخ الدور  االسم  املسمى الوظيفي 

   مصادقة  

   مصادقة  

 االعتماد

 التوقيع التاريخ 

   



 

 
 

 

© جميع الحقوق محفوظة       |      3 2220    الهيئة السعودية للمقاولين  

 

 

 

 

 

 وثيقة  الضبط تعديل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سجل اإلصدارات 

 شرح موجز االعتماد  املصادقة املراجعة اإلعداد رقم اإلصدار والتاريخ

 األول 

 م 2017

 اصدار جديد الجمعية العمومية الجهة املشرفة مجلس اإلدارة  األمانة العامة

 الثاني

 م 2018

   الالئحةتحديث  الجمعية العمومية الجهة املشرفة مجلس اإلدارة  األمانة العامة

 لثالثا

 م 04/2022

مشروع حوكمة الهيئة  

 األمانة العامة /

اللجنة التنفيذية  

 مجلس اإلدارة 

   الالئحةتحديث  الجمعية العمومية الجهة املشرفة
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 المادة األولى: 

 تعريفات 

ــد  ـــحة أـمامـها ـما لم   الالئـحةأينـما وردت في ـهذ    اآلتـيةوالعـبااات    ـباأللـفا يقصــ ـــياق   يقتضالمـعايي الموحــ الســ

 .ذلك خالف

 

رـقم   : التنظيم اـلو اا   ـمـجـل   ـبـقرار  الصــــــادر  ــاوـلـين  ـلـلـمق ــة  ـــعودي الســ ــة  اـلـهـيئ ــارـيخ    510ـتـنـظـيم  وت

 وما يطرأ عليه من تعديالت الحقة.، 23/11/1436

ا   على   : جهة المشرفةال دهـا أمر من رئي  مجل  الو اا  بـن إقتراح من مجل  الجهـة التي يصـــــدر بتحـدـي

 .الشؤون االقتصادية والتنمية

   . رئي  الجهة المشرفة :لرئي ا 

 للمقاولين. السعوديةالهيئة  : الهيئة

 .من األعضا  األساسيين المكوية الجمعية العمومية للهيئة و   الجمعية العمومية:

 مجل  إدارة الهيئة. المجل  

 مجل  إدارة الهيئة.  رئي رئي  المجل : 

 عضو مجل  إدارة الهيئة. : العضو

 األمين العام للهيئة. األمين العام: 

 

 .في حال غيابه العام والذي يقوم بمهام األمين يائب األمين العام للهيئة األمين العام: يائب 

منفردا أو مـشتراا مع   –الـشص  ذو الـصفة الطعيعية أو االعتبارية، المرخ  له يظاما بالقيام   :المقاول

 بتنفيذ عقد في أحد مجاالت المقاوالت. –غير  

األعضـا  األسـاسـين والمنتسـعين    نتسـا الهي الوثيقة الرسـمية التي تصـدرها الهيئة ابابات   : شهادة العضوية

 .إلى الهيئةوالفصريين 

 المستويات الوظيفية.وثيقة تعنى بتحديد الصالحيات والمسؤوليات بين مصتلف  جدول الصالحيات: 

 .السلوايات التي يلتزم بها المقاولووثيقة تصدرها الهيئة تحدد المعايير                 ميثاق المقاول:

 .لديه عضوية سارية المفعول الذيالعضو األساسي  :الناخب
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 الثايي الفصل 
 الجمعية العمومية  .أ
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 : يية الثا   المادة 

 اجتماعات الجمعية العمومية 

ــر الدعوة  يتم .1 ــيلة أخر   بأيو للهيئةالجمعية العمومية في الموقع اإللكترويي   جتماعاليشـ ويحدد فيها   وسـ

 .زمان االجتماع ومكايه وجدول أعماله

اان قد ســــدد االشــــترااات المســــتحقة حتى تاريخ  ذا إ ال إ يجوز لعضــــو الهيئة حضــــور الجمعية العمومية   ال .2

 .يعقادهاا 

ايي    ال .3 اريصـ إ توـجه دعوة لالجتمـاع الـث دد ـت د ـح دعوة    هذا اـان ـق ــر  أ األول على    جتمـاعااللى  إ في اـل ن يتم يشــ

 لكترويي للهيئة أو في أي وسيلة أخر . الدعوة لالجتماع الثايي في الموقع اإل

 أو من ينيبه.  المجل  حضور رئي جميع األحوال يشترط لصحة االجتماع  في .4

 .العمومية الجمعية حضروا  الذين األساسيين األعضا  أسما  يوحح بيان يعد .5

ـــجل ـخا  يحف  ـلد   ـيدون .6 ــر في ســ ــر االجتـماـعات ـما يتم ـتداوـله في االجتـماع ويودع المحضــ في مـحاحــ

 سكرتارية مجل  اإلدارة. 

ــتـصدام  ابـ   جتـماـعات الجمعـية العمومـيةا تعـقد   .7 ــاـئل التقنـيةســ ـمالم ـتدع الـحاـجة لعـقد االجتـماـعات  الـحديـثة   وســ

ا.  حضوري 

 

 ة: لث الثا المادة  

 العمومية االستثنائية: اجتماعات الجمعية  

 تعقد الجمعية العمومية اجتماعات استثنائية في إحد  الحاالت التالية:

 طارئ يستدعي ذلك. ظرففي حالة حدوث أي  استثنائية عمومية جمعية لعقد رئي ال من دعوة .1

 إذا اأ  مجل  اإلدارة حرورة لعقد جمعية عمومية استثنائية.  .2

  ويرفق يقدم الطلب أوال  لرئي  مجل  اإلدارةالجمعية على أن   عقدمن األعضـا  األسـاسـيين    %20إذا طلب   .3

ا   اجتماعين  عن  تزيد أال على  يعقاداالبالطلب مذارة توحــــيحية ألســــبا  طلب  ــتثنائي   وتعقد  الســــنة  فياســ

 .العادية الجمعية ايعقاد وحوابط لشروطالجمعية العمومية االستثنائية وفقا  
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 الثايي  الفصل
 مجل  اإلدارة . 
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 : الرابعة المادة  

 مجل  اإلدارة 

  وهذ  لتنظيمله اافة الـصالحيات الالزمة وفقا  لما هو محدد ـحمن ا ون الهيئة وؤشـ بتـصريف  يعنىمجل  اإلدارة 

ويقوم بتوجيه ســــتراةيجية العامة للهيئة وأدائها،  مســــؤول عن تحقيق اإل أيه، اما  واللوائح الداخلية للهيئةالالئحة  

 التي قامت من أجلها.  األهدافتحقيق  األدا  يحو وأعمالها بما يزيد من فعالية يشاطها

 

 : الصامسة المادة  

 اجتماعات المجل  و النصا  

 :حوال التاليةوعلى رئي  المجل  دعوة المجل  لاليعقاد باأل همن رئيس يجتمع المجل  بدعوة   .1

 .اجتماعا  دوريا  ال تسعين يوما  على األقل     .أ

 .أربعة أعضا  على األقلفي حال تقديم طلب اتابي من قبل  . 

ا .ت ا استثنائي   .حسب ما يرا  رئي  المجل  اجتماع 

  المقر في  اإلدارة  مجل   اجتماعات  وتعقد ،بأـسبوع على األقلتوجه الدعوة لحـضور االجتماعات قبل موعد    .2

ــي ة  الرئيســ ام  قوم األمينيو  المجل ،  رئي   يقرر   آخر  مـكان  أي  في  عـقدـها  ويجوز   للهيـئ بـعداد ـجدول    الـع ـب

ــروع  ل  األعما ــتنداتالقرااات  ومشـ ــيق مع   مكان ووقت وتاريخ ايعقاد االجتماعو  العالقة ذات  والمسـ بالتنسـ

  األعمـال  جـدوللالطالع على    لألعضـــــا في يف  الوقـت الـذي يتم فيـه إرســـــال الـدعوة    رئي  المجل 

األعضـا    أحدفي حالة رغبة   لرئي  المجل ويتم توجيه طلب    المراد مناقشـتها خالل االجتماع  والموحـوعات

 .إحافة بند على جدول االعمال

ــة   .3  يقوم ـياـئب رئي   اجتـماـعات المجل ، وفي ـحال غـياـبه أو وجود ـما يمنـعهيقوم رئي  مجل  اإلدارة برـئاســ

 أو يائبه  المجل  ال بحضور أغلعية األعضا  على أن يكون من بينهم رئي إ وال يعقد االجتماع    بأعماله  المجل 

 والنائب ال يتم عقد االجتماع. المجل  وفي حالة غيا  رئي 

اجتماعات المجل ، غير أيه يجوز الحضــور أن يحضــر  العام  مين  األجوز ألي شــص  خالف أعضــا  المجل  وال ي .4

 العاماألمين  وخبراةهم وال يجوز للمدعو و  بقدااةهمللغير بموجب دعوة من رئي  المجل  إذا اأ  االســتعاية  

 ما يلي:

 .أن يحسب لغايات النصا  .أ 

  .أن يعتبر عضوا  في المجل  .  

 .ينظر فيها المجل قرااات أن يصوت على  . ت

الـصوتي أو المرئي أو أي أجهزة اةـصال أخر  ـشعيهة ـشريطة    تـصالااليجوز عقد اجتماعات المجل  عن طريق   .5

أن يكون بوســع اافة األعضــا  المشــاراين في االجتماع أن يســتمعوا وأن يتحدثوا لبعضــهم البعض بوحــوح 

  .التصويت ويعتبر العضو المشارك بهذا النحو حاحر بشصصه ويحسب من حمن النصا  اما يحق له

وفق أغلعية الحاالت الطارئة التي يقدرها رئي  المجل  عن طريق التمرير    فييصــدر قرااات  أن    يجوز للمجل  .6

 وتعرض القرااات على المجل  في أول اجتماع الحق إلثباةها. األصوات 

لها ـصلة بموـحوع   -أو عالقة يفعية ياـشئة أو قد تنـشأ   -يلتزم عـضو المجل  باإلفـصاح عن أي مـصلحة ـشصـصية   .7

يطرح في اجتماع المجل  بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة، ويثبت هذا اإلفصـاح في محضـر االجتماع وال يجوز 

 .شتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأنللعضو ذي المصلحة اال

 .ل األعمالبالغ األمين العام إلدااج ذلك في جدوإ في حال رغبة المجل  عقد اجتماع مغلق يتم  .8

 تثبت قرااات ومداوالت المجل  في محاحر يدون فيها: .9

 تاريخ ومكان االجتماع. .أ 

 .  والغائعينأسما  الحاحرين والمعتذرين  .  

 التي تم تداولها. والموحوعات ملص  بالمناقشات  . ت
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 اةصاذها.  تمتالتوصيات والقرااات التي  . ث

 موعد االجتماع الالحق. .ج

في حالة عدم  و  ،واالعتمادمدة أقصـاها أسـبوع بعد االجتماع لالطالع    الحاحـرين  لألعضـا يتم إرسـال المحضـر   .10

  ويعرضرـسال المحـضر فيعتبر المحـضر في ـصيغته النهائية إ وجود مالحظات من األعـضا  خالل أـسبوع من تاريخ 

ــة االجتـماع الـقادم لتوقيـعه ـــها في ـبداـية االجتـماع الالحق  وفي ـحاـلة وجود مالحـظات يتم  ، في جلســ عرحــ

 .وفي هذ  الحالة يعتبر المحضر يهائيا باستثنا  المالحظات المصتلف عليها، اللبت فيه

ــر اجتـماـعاـةه والمالحـظات التي ترد عليـها في ملف ـخا  ـلد  أـماـية المجل    .11 تحف  وـثائق المجل  ومـحاحــ

 مع الحفا  على السرية.

 

 

 :  السادسة المادة  

 مجل  اإلدارة صالحيات  .1

ا من القرااات لتحقيق األهـداف التي قـامـت الهيئـة من  أ لمجل  اإلدارة   ا ألأ ن يتصـذ مـا يرا  الزمـ  حكـام  جلهـا وفقـ 

 مجل  اإلدارة، ويصت  المجل  بالصالحيات التالية:  تنظيمها وجدول الصالحيات الذي يعتمد

 .وعرحها على الجمعية العمومية ستراةيجيةاإل خطة العملاقتراح  .أ

 .عتماد اؤية الهيئة ورسالتها والمبادئ العامة للعملا  . 

وتقديم التوصـيات الالزمة الصاصـة  على سـياسـات الهيئة وأيظمة العمل االطالع من خالل التقارير الدورية   .ت

 بالالئحة الداخلية للهيئة واللوائح المالية واإلدارية.

 .خارجيتقديم التوصيات الالزمة عند تعيين مراجع حسابات  .ث

 والجمعيات وغيرها.  ة،والغرف التجارية الصناعي ،العضوية في الهيئات طلب .ج

التصــرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراحــها، وفقا   ع حقوق الملكية التابعة للهيئة وبي .ح

 لما تحدد  اللوائح المالية.

 ائية.م أو إلغا  الدعاو  القضاالطالع من خالل التقارير الدورية على ما يتعلق بشأن تقدي .خ

 .اعتماد الهيكل التنظيمي العام )إلى المستو  الثايي( .د

 اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة. .ذ

 اد مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات.اعتم .ر

  وحوابط منح العالوات والترقيات اعتماد التعويضات والبدالت وسلم الرواةب .ز

 .للمكافآت السنوية العامة لموظفي الهيئةاعتماد المصص  اإلجمالي  .س

 .عداد الحسا  الصتامي والقوائم المالية للهيئةإ  .ش

 .إعداد التقرير السنوي عن يشاط الهيئة . 

  ا له، وتحديد واجباةهما ومسؤولياةهما وحقوقهما واعتماد مكافآت األد  عام للهيئة ويائبال األمينتعيين   .ض

 .الفردية لهما

 موظفي المستو  األول وفق جدول الصالحيات المعتمد.تعيين وإيها  خدمات  .ط

جهات االستثمار )أدوات    ية وشؤون االستثمار في البنوك أواعتماد ما يتعلق بشؤون الشرااات االستراةيج . 

 .سالمية(إ مالية، أسهم، سندات، ودائع 

 بيع األصول المهلكة )خردة(.اعتماد شرا  وبيع األصول و .ع

 .، ...(ر الشرا  )خدمات موردين، صيايةاماعتماد عقود التوريد وأو .غ

 وخطابات الضمان )موردين(. المسنديةاعتماد االعتمادات  .ف

 .ات البنكيةتوقيع االعتماد .ق

 التحالفات والشرااات.اعتماد  .ك
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 .التي يعدها األمين العامالتشغيلية اعتماد خطة العمل  .ل

 .من األماية العامةالتشغيلية المقدمة على خطة العمل  الموازية السنوية للهيئة بنا    إعداد .م

 .%20 اعتماد زيادة يفقات التشغيل عن المعتمد في الميزايية الى .ن

الحسابات البنكية بأيواعها واالقتراض والحصول على التسهيالت المصرفية وتوقيع العقود والسندات  فتح  . 

 .الضمايات الالزمة وفق خطة االقتراض المعتمدةألمر وتقديم 

 .والمعايير الصاصة بقبول طلبات عضوية االنتسا  طاقتراح الضواب .و

ــكـيل اللـجان الفرعـية واعتـماد مهـماةـها   .ي ــو  عليـها في ـهذ  الـمادة  تشــ ــمن مـهام المجل  المنصــ من حــ

 .لمساعدة المجل  في ممارسة مهماةه

  اأ تها بشــــكل دوري وتعديلها إذا ن واإلدارة التنفيذية ومراجعاعتماد جدول الصــــالحيات الممنوحة للجا .أأ

 .المجل  ذلك

 

 تفويض مجل  اإلدارة صالحياةه   .2

ــا  المجل  أو من خــارجهم أفرادا  أو لجــان في جميع أو بعض  .أ يفوض مجل  اإلدارة من يرا  من أعضـــ

 .بهذ  الالئحة الواردةصالحياةه 

ــؤولـية عن مـهاـمه وإن فوض لـجاـيا   .  ــة    ،أو جـهات  ،تقع على ـعاةق مجل  اإلدارة المســ أو أفراد في مـمارســ

 .رة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدةال يجوز لمجل  اإلدا  بعض اختصاصاةه وفي جميع األحوال

 

 رئي  المجل  ويائبه:   مهام  .3

  .الدعوة الجتماعات المجل     .أ 

 رئاسة اجتماعات المجل . .  

 متابعة تنفيذ قرااات المجل . . ت

 المجل . متابعة عمل لجان المجل  وخطط عملها وبرامجها وتقاريرها وعرحها على . ث

 العالقة فيما بينهم أو بينهم واألماية العامة أو أي جهات أخر .التنسيق بين أعضا  المجل  فيما يص   .ج

 من في حكمهم. ومصاطبة ابار المسؤولين  .ح

 . المصتلفةلوسائل اإلعالم  التصريحرئي  المجل  او من يفوحه متحدثا  رسميا للهيئة وله  يكون .خ

 بمهام رئي  المجل  عند غيابه. النائبيقوم  .د 

 

 اإلدارة: مهام عضو مجل    .4

بدا  الرأي والتصـــويت إ في الموحـــوعات المطروحة و  والمداولة  والمناقشـــة  دارةحضـــور اجتماعات مجل  اإل .أ 

 على القرااات. 

 القيام بمسئولية اللجنة المكلف برئاستها وتقديم خطط العمل والتقارير الالزمة. .  

 .أو رئي  المجل  القيام بالمهام التي يكلف بها من قبل مجل  اإلدارة . ت

 

 

 : السابعة المادة  

 مكافآت أعضا  مجل  اإلدارة 

( خمسـون ألف ريال بعد خصـم ما  50000يصـرف لكل عضـو من أعضـا  مجل  اإلدارة مكافأة سـنوية بمقدار مبل  )

 يعادل يسبة الجلسات التي لم يشارك فيها من إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجل .
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 : الثامنة المادة  

 : تكوين اللجان  .1

ــو  عليها في اللجان المصتلفة وفق الحاجة    كوينتيقوم مجل  االدارة ب ــة مهامه المنص ــاعدته في ممارس لمس

من داخل و/أو من خارج  من ثالثة إلى خمســـة أعضـــا     ، بحيث تتكون ال لجنةةالمادة الســـادســـة من هذ  الالئح

 وفقا  لما يلي:ويتم تعيينهم وإعفا هم من المجل   اللجنة،مل في ع ينمتصصصالمجل  

 يمكن أن يشارك العضو في أاثر من لجنة في آن واحد على أال تزيد مشاراته عن العضوية في لجنتين.  .أ 

في  أو من ينيبه رئيسا  ويائبا  للرئي  فيما بينهم، ويشارك األمين العام  اختيار يتم في االجتماع األول للجنة  .  

 . تدون أن يكون له حق التصوي  اجتماعاةها

 

 

 مهام واختصاصات اللجان:     .2

دارة المنصـو  عليها في المادة السـادسـة  اإلمنبثقة من اختصـاصـات مجل     لجنة ال  واختصـاصـاتتكون مهام  

 ولها على األخ : ختصاصات األماية العامة،ا تتداخل مع من هذ  الالئحة وال 

 واؤيتها ورسالتها وخطة عملها. ساعدة مجل  اإلدارة في القيام بمسؤولياةه لتحقيق أهداف الهيئة م .أ 

 القرااات المفوحة بها من مجل  اإلدارة.  واةصاذعمل التوصيات الالزمة للمجل  عند الحاجة إلى ذلك   .  

 أي مهام أخر  يكلفها بها مجل  اإلدارة.  . ت

 

 مدة العضوية في اللجان:  .3

 :اآلتيةجنة وال تنتهي إال بأحد الحاالت للاتبدأ مدة العضوية من تاريخ تعيين العضو ب

 .انتها  دورة مجل  اإلدارة .أ 

يها  عضويته عن طريق تقديم طلب خطي لرئي  المجل  لعرحه على المجل  للنظر فيه  إ طلب العضو   .  
 شعار رئي  اللجنة بذلك. إ مع 

 فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة.  . ت

 .اللجنة إصابته بمرض أو إعاقة تمنعه من تأدية مهامه في  . ث

 عمل مصل بالشرف واألماية أو بالتزوير في المملكة.  رتكا ابصدور حكم يهائي باإلداية  .ج

 :صدور قرار من مجل  اإلدارة ببعفائه من عضوية اللجنة ألي من األسبا  اآلتية .ح

وواجباةه مما يترتب عليه حرر بمصلحة    ،مهامهو  ،العضو لمنصبه أو إخالله بمسؤولياةه  ستصداما سو   .1
 .الهيئة

 .تغيبه عن ثالث اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع .2

 غير ما ذار أعال  من األسبا  التي يراها مجل  اإلدارة.  .3

 

 اجتماعات اللجنة:  .4

ــور  3تعـقد اللجـنة اجتـماـعاةـها اـلدورـية ـال  .أ  ــهر على األـقل أو بطـلب من األمين الـعام وتوـجه اـلدعوة لحضــ أشــ

على األقل ويرفق بها جدول األعمال والوثائق المـسايدة ومكان ووقت    ـسبعة أيامبموعد  الاالجتماعات قبل 

ــال اـلدعوة إلعـطا  ــة الـكافـية  وـتاريخ ايعـقاد االجتـماع في يف  الوـقت اـلذي يتم في إرســ ــا  الفرصــ األعضــ

ــتها ــيع المراد مناقشـ خالل االجتماع، ويجوز لرئي  المجل  أو رئي  اللجنة أو   لالطالع على الوثائق والمواحـ

 أغلعية أعضا ها أن يطلبوا عقد اجتماع استثنائي بموجب دعوة تتضمن إشعااا  مدته ثالثة أيام.
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 أعضا ها.يتحقق يصا  ايعقاد اجتماعات اللجنة بحضور أغلعية  .  

بما فيهم رئي   ال يجوز ألي ـشص  خالف أعـضا  اللجنة أن يحـضر اجتماعاةها، غير أيه يجوز لغير األعـضا  الحـضور  . ت

 بموجب دعوة من رئي  اللجنة وال يجوز للمدعو ما يلي: المجل 

 أن يحسب لغايات النصا . .1

 أن يعتبر عضوا  في اللجنة. .2

 أن يصوت على مسألة تنظر فيها اللجنة. .3

قرااات اللجنة وتوصـياةها بأغلعية أصـوات الحاحـرين وعند التسـاوي يرجح الجايب الذي صـوت فيه رئي   تصـدر  . ث

 اللجنة وال يجوز االمتناع عن التصويت أو اإليابة فيه.

  ،األـسبا  األـساـسية التي دعته إلى التحف  ـشريطة إيـضاح يجوز ألي عـضو التحف  على أي قرار تتصذ  اللجنة  .ج

 .ذلك من تنفيذ القرااات التي تم اةصاذ القرار فيهاعلى أال يمنع 

 تعتمد  أغلعية األعضا  في أي إجتماع للجنة يهائية.تعتبر القرااات المتعلقة بأي مسألة والذي توافق و/أو  .ح

 تعقد اجتماعات اللجنة في مقر الهيئة أو أي مكان آخر باالتفاق. .خ

أو المرئي أو أي أجهزة اةصال أخر  شعيهة شريطة أن  تصال الصوتييجوز عقد اجتماعات اللجنة عن طريق اال .د 

يكون بوـسع اافة األعـضا  المـشاراين في االجتماع أن يـستمعوا وأن يتحدثوا لبعـضهم البعض بوـحوح ويعتبر 

 العضو المشارك بهذا النحو حاحر بشصصه ويحسب من حمن النصا  اما يحق له التصويت.

قرار محدد إذا اأ  رئي  اللجنة   ةصاذا يجوز التصــــويت على قرااات اللجنة بالتمرير متى ما تطلب األمر ســــرعة   .ذ 

 ذلك، ويصدر القرار بالتمرير بموافقة األغلعية.

ــالة معينة   .ر  ــا  اللجنة في مســ ــألة   وأ في حال اختالف أعضــ عدم إمكايية اةصاذ القرار بالتصــــويت ترفع المســ

 للمجل  للبت فيها.

 

 حوابط عمل اللجنة:  .5

 في حال غيا  رئي  اللجنة يتولى يائب الرئي  رئاسة اللجنة. -1

ــوبي األـماـية الـعاـمة  -2 ــيق مع رئي  اللجـنة  –يصـتار األمين الـعام مقراا  للجـنة من منســ ويكلـفه  -بـعد التنســ

ــر   ــوا  فيها وال يحق له الت  اجتماعاةهاببعداد محاحـ ــويت على وتولي االعمال اإلدارية لها، وال يعتبر عضـ صـ

 قراااةها.

 هذ  التوصيات من مجل  اإلدارة. عتمادا تقوم األماية العامة للهيئة بتنفيذ توصيات اللجنة حال  -3

ــائل اإل -4 ــريح لوسـ ــو التصـ عالم المصتلفة عما يدور في االجتماعات والمهام ذات العالقة ال يحق ألي عضـ

 ها بحكم عضويته في اللجنة. باللجنة والحفا  على سرية المعلومات والصلفيات التي يطلع علي

 

 

 محاحر اجتماعات اللجنة:  .6

قرر اللجنة لكل اجتماع محضـر يدون فيه تاريخ ومكان االجتماع وأسـما  الحاحـرين وملص  بالمناقشـات  يعد م   .أ 

والقرااات  قرر اللجنة بكتابتها أثنا  االجتماع ويـصو  التوـصيات  يتـضمن النقاط التي طلبها األعـضا  ووجهوا م  

 التي تنتهي إليها اللجنة واذلك موعد االجتماع الالحق ويرفع لرئي  اللجنة للمراجعة.

قرر اللجنة لجميع األعضـا  الذين حضـروا في مدة أقصـاها أسـبوع بعد يتم إرسـال مسـودة المحضـر من قبل م   .  

 االجتماع.

يهم من مالحظات خالل أســبوع من تاريخ قرر اللجنة بما لديطلب من األعضــا  اللذين حضــروا االجتماع تزويد م   . ت

اإلرســـال ويعدل المحضـــر في حـــو  المالحظات التي ترد ويرفع لرئي  اللجنة في االجتماع التالي مرفقا  به 

ــروا االجتماع، وإذا وردت أي مالحظات   ــا  اللجنة اللذين حضــ المالحظات العتماد  وتوقيعه من جميع أعضــ
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،  جوهرية من األعضــا  تدرج حــمن جدول أع مال االجتماع التالي وإذا لم ترد مالحظات يعتبر المحضــر معتمدا 

 وال يعتد بأي مالحظة تصل بعد اسبوع من تاريخ إرسال المحضر.

ة يكون ـلد   . ث اللجـن ا والمالحـظات التي ترد عليـها في ملف ـخا  ـب اةـه اـع ــر اجتـم ائق اللجـنة ومـحاحــ تحف  وـث

 .المقرر مع الحفا  على السرية

 

 ات المالية ألعضا  اللجنة: المكافأة والتعويض  .7

ــنوية بمقدار مبل  ) ــا  اللجان المنبثقة من مجل  اإلدارة مكافأة سـ ــو من أعضـ ــرف لكل عضـ ــة  25000يصـ ( خمسـ

وعشـرون ألف ريال بعد خصـم ما يعادل يسـبة اإلجتماعات التي لم يشـارك فيها من إجمالي عدد اإلجتماعات التي 

 عقدتها اللجنة.

 

 المادة التاسعة:        

  أحكام عامة لمجل  االدارة:       

 لجان مجل  اإلدارة مرازية وتعقد اجتماعاةها في أي مكان ترا  مناسبا  داخل المملكة. .1

عند وجود تباين في وجهات النظر بين عضـو مجل  اإلدارة واألماية العامة أو عضـو آخر يتعين الكتابة لرئي   .2

ــوع على مجل   المجل  )دون التعميم على  ــالحية أو عرض الموح ــب الص ــا ( التصاذ الالزم حس باقي األعض

 اإلدارة للنظر في ذلك االختالف.

ــا   .3 ـــية من أغلعـية أعضــ قرااات مجل  اإلدارة تعتبر يـهائـية وال يـعاد طرحـها على المجل  مرة أخر  إال بتوصــ

 المجل .
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  الثايي الفصل 
 األماية العامةج. 
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 :  العاشرة المادة      
 األماية العامة 

 .إدارة شؤويها التنفيذية ىتكون للهيئة أماية عامة تتول

 

 :  الحادية عشرة المادة  

 :الصالحيات التاليةالعام  لألمينيعين مجل  اإلدارة أمينا  عاما  للهيئة ويائبا  له، ويكون 

 ون األماية العامة للهيئة وحمان حسن سير أعمالها. ؤإدارة ش .1

 اقتراح القواعد الفنية واإلدارية والمالية والمهنية العتمادها من مجل  اإلدارة. .2

 مام الجهات الرسمية والصاصة بالتنسيق مع رئي  مجل  اإلدارة.أ تمثيل الهيئة  .3

 . للهيئة االستراةيجية الصطة على بنا   البرامج المناسبة لها  و شغيليةالصطط الت تنفيذ و وحع .4

 عداد الميزايية السنوية للهيئة وعرحها على مجل  اإلدارة. إ  .5

عمال اجتماع مجل  اإلدارة وتحضـــير المذارات والدااســـات والمعلومات الالزمة للمواحـــيع  أ جدول   قتراحا  .6

 المعروحة.

أعـمال   .7 ام ـب ة التي تعيين موظفين للقـي الـي ــب ـحاـجة العـمل ووفق القواـعد اإلدارـية والـم اـمة حســ األـماـية الـع

 يصدرها مجل  اإلدارة.

التنســيق والموافقة من رئي   بعدوســائل اإلعالم المصتلفة  ل التصــريحأو من يفوحــه الحق في العام  لألمين   .8

 مجل  اإلدارة وفق السياسة اإلعالمية.

ألعضـــا  مجل  اإلدارة اصـــدار التوجيهات مباشـــرة   يجوز   والاإلدارة    مجل   برئي   ويائبهالعام   األمين  يرتبط .9

 ال من خالل رئي  المجل .إ لألمين 

 .غيابه حال في األمين بأعمال يقوم و العام األمين قبل من بها المكلف باألعماليائب األمين العام  يقوم .10

 . التنظيمي الهيكل وفق الموظفين بين التواصل و اإلدارية المستويات بين الوظيفية العالقة تكون .11

  الجارية.فتح الحسابات البنكية  .12

 .دون أديى إلتزام مالي على الهيئة األخر الجهات  معاعتماد مذارات التفاهم والتعاون  .13
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  الثالث الفصل 
 مجل  اإلدارة انتصابات
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 : الثايية عشرة المادة        

 انتصابات مجل  اإلدارة      

 :التالي النحو علىلجنة لإلشراف على انتصابات أعضا  مجل  اإلدارة  رئي اليشكل  .1

 .اللجنة رئي  أحدهما يكون شرافجهة اإل من عضوين    .أ 

 .األساسيينمن األعضا   عضوين .  

  .قراا  لها من بين أعضا  اللجنة أو من خارجهمتعين اللجنة م   . ت

 يكون لهذ  اللجنة المهام واالختصاصات التالية: .2

 وحع اإلجرا ات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية االنتصابية وفق هذ  الالئحة. .أ 

 وتحديد مهامها.الفرعية لجان االنتصا  تشكيل  .  

 .مراجعة أسما  المرشحين والتأاد من توافر شروط الترشيح قبل إعالن قائمة المرشحين . ت

 .وإعالن أسما  المرشحين الطلبات،تنظيم فتح با  الترشيح وتقديم  . ث

 .الفصل في التظلمات والطعون المقدمة على إعالن الكشوف .ج

 .اات إبدا  الرأيإعالن الكشوف النهائية ألسما  المرشحين وإعداد استما .ح

 الالزمة حيالها. تورصد المصالفات االنتصابية واةصاذ اإلجرا ا مراقبة وإدارة العملية االنتصابية  .خ

 . إلقرارها رئي لل ورفعها النهائية النتائج عالنإ  حتى االنتصابية العملية سير محاحرعداد إ  .د 

 :ايعقاد لجنة اإلشراف على االنتصابات .3

على أن يكون من بينهم رئي  اللجنة أو من    ،ـصحيحا  بحـضور يـصف األعـضا  على األقليكون ايعقاد اللجنة  .أ 

 ينيبه.

تـصدر اللجنة قراااةها بأغلعية عدد األعـضا  الحاـحرين، وفي حال تـساوي األـصوات يرجح الجايب الذي ـصوت   .  

 .معه رئي  اللجنة

بمهامها، ويمكن عقد اجتماعات اللجنة عن طريق  ثنين أو أاثر حـسب الحاجة للقيام  إ تعقد اللجنة اجتماعين   . ت

 وسائل االتصال عن بعد.

 يتولى رئي  اللجنة إرسال دعوات االجتماع بفتر  اافية مع جدول االجتماع وأي وثائق أخر . . ث

 .بمحاحر مكتوبة وتحف  لد  األماية العامة للهيئة اتوثق اللجنة اجتماعاةه .ج

رار الرئي  بتشــــكيل المجل  بدورة جديدة الختيار رئي  المجل   يعقد مجل  اإلدارة أول اجتماع له بعد ق .ح

ــب على ـحد  على أن يـبدأ ـباختـيار رئي   قتراعـباال  وـيائـبه ــا  المنتصعين لـكل منصــ ــري من قـبل األعضــ الســ

ــل على أاثر   والترتـيب الـعام اإلـعداداألمين   ويتولىالمجل ،   ــب اـلذي حصــ لـهذا االجتـماع، يفوز ـبالمنصــ

  وفي ،ت أـصوات أاثر من مترـشح يعتبر الفائز هو المترـشح األقدم عـضوية في الهيئةتـساو  وإذا األـصوات،  

 حال التساوي في األقدمية يتم إجرا  القرعة بينهم.

 

 : ة ة عشر لث الثا المادة  

 موعد إجرا  االنتصابات 

ــراف على أن يكون ـتاريصـها قـبل ـمدة ال تـقل   ــهرين من  يتم تـحدـيد موـعد إجرا  االنتـصاـبات من قـبل لجـنة االشــ عن شــ

 تاريخ يهاية دورة المجل  القائم.

 

 : ة ة عشر رابع ال المادة  

 طريقة اإلبالغ 

ــائل   ــر في وسـ ــيين بموعد وإجرا ات وتعليمات عمليات التصـــويت واالنتصا ، وينشـ ــاسـ ــا  األسـ يبل  جميع األعضـ

 والموقع االلكترويي للهيئة وعبر الرسائل االلكترويية لألعضا . التواصل اإلجتماعي



 

 
 

 

© جميع الحقوق محفوظة      |      19 2220    الهيئة السعودية للمقاولين  

 

 

 

 

 

 : الصامسة عشرة المادة  

 قواعد ترشح أعضا  مجل  اإلدارة 

 الترشح اآلتية:  وآلياتوفقا  إلجرا ات  لجهة المشرفة رة تحت إشراف ا انتصابات عضوية مجل  اإلدا  تجري     

 

 : الترشح شروط   .1

  الســيرة  رفاقإ   معطلب الترشــيح لد  لجنة اإلشــراف خالل المدة المحددة لتلقي طلبات الترشــح   إيداع .أ 

 .الذاةية

يكون المترشـح عضـوا  أسـاسـيا  في الهيئة وأن تكون عضـويته سـارية المفعول قبل تاريخ اإلعالن عن    نأ  .  

 وأال يكون من العاملين في الهيئة. الترشيح،قبول طلبات 

أو رئيسـها التنفيذي   الشـراة  إدارةأو عضـو مجل    رئي أو مدير للمؤسـسـة، أو    مالكيكون المترشـح   نأ  . ت

موجب تفويض من المؤســســة/الشــراة يوحــح المنصــب ومصــدق عليه من  يوابه أو مديرها ب أحدأو  

 الغرف.

 يكون حاصال  على الشهادة الجامعية على األقل من جهة معترف بها في المملكة.  أن . ث

 أال تقل خبرة المترشح عن عشرة سنوات في مجال المقاوالت. .ج

 مرشح آخر لعضوية المجل .ا بعالقة قرابة من الدرجة األولى مع أي أال يكون المرشح مرتبط   .ح

 عضويته في مجل  اإلدارة.  مسؤوليات وببذل جز  من وقته للوفا  بمتطلبات  التزاميقدم  أن .خ

يسـبق أن حكم عليه بحكم قضـائي مصل بالشـرف واألماية ما لم   ولم  والسـلوكيكون حسـن السـيرة    أن .د 

 يرد إليه اعتبار . 

 إلجرا  اإلنتصابات.الدورتين السابقتين  في مجل  االدارةال يكون سبق له الحصول على عضوية أ  .ذ 

 

 : الترشح   حوابط  .2

 . المجل  لعضوية انتصابية قوائم على المترشحين بين تفاقاال يجوز  وال  فرديا   الترشح يكون .أ 

أيام عمل من تاريخ فتح با  الترشح  وال تقبل أي طلبات بعد    7يتم إقفال با  الترشح  لالنتصا  خالل   .  

 إغالق با  الترشح. 

تعد اللجنة قائمة أولية بأسما  المرشحين خالل عشرة أيام على األاثر من إقفال با  الترشيح وتعلن   . ت

 للهيئة.  قائمة المرشحين من خالل األماية العامة

تعلن األسما  النهائية للمرشحين بعد فح  االعتراحات والتظلمات قبل خمسة عشر يوما  على األقل  . ث

 . من إجرا  االنتصابات

 

 : بالمترشح   التعريف   حوابط  .3

ــتملة   .أ  ــيرته الذاةية مش ــح بها مؤهالته وخبراةه وس ــح يوح ــدار دليل يحتوي على معلومات عن ال مرش إص

ه وأهـدافـه وخططـه التي يرمي إلى تحقيقهـا، ويتم توفير هـذا  ة واؤيـت ة والمهنـي ه العلمـي على إيجـا اـة

 موقع الهيئة اإللكترويي. في وينشرالناخعين عليه،  طالع الالدليل في مقر الهيئة وفروعها 

 مهنية  مقاالت  اتابة  في  المتصصــصــة المهنية  والمجالت  المحلية  الصــحف  اســتصدام  للمترشــحين يجوز  .  

 بهم   الصاصــة االلكترويية  مواقعهم  من  االســتفادة يمكنهم  اما  المهنية، وآاائهم  يظرهم  وجهات  لطرح

 .بأيفسهم للتعريف

وقيم المجتمع وما يحقق    الســــائدة،ح في تنفيذ أســــلو  التعريف بمراعاة اآلدا  العامة  شــــ رتيلتزم الم . ت

 بالضوابط اآلتية: لتزامواالالمنافسة العادلة 

 . ثوابتهوقواعد وأخالقيات المهنة واحترام النظام العام وقيم المجتمع و واللوائحباأليظمة  التقيد .1

.  مراعاة والشريفة  المنافسة .2  حقوق غير  من المترشحين و عدم التعرض لهم بما قد يؤثر عليهم سلبا 
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 .الوسائل من وسيلة بأي المهنية الكيايات أو المقاولين لألفراد سلبا   التعرض م عد .3

 عدم التأاير على الناخعين أثنا  عملية االقتراع.   .4

المرشــح مســؤوال  عن أي مصالفة يرتكبها هو أو أحد مســاعديه دون أن يصل ذلك بمســؤولية    يكون .5

 مرتكب المصالفة. 

 اآلثار الناةجة عنها بنهاية المدة المحددة.  إ الة والتعريف  وقف .6

 :باآلتي القيام المرشح على يحظر .7

 أيام العام أو إاارة الفتنة أو أي يزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو اإلـسا ة الى بالنظ  اإلخالل .أ 

 .مباشرة غير أو مباشرة بصورة المرشحين أو الناخعين من

المسـاجد أو المرافق العامة أو المنشـآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الصيرية   سـتصداما  .  

ـــية   من الهيـئات   وغيرـهاأو الهيـئات الـعاـمة، أو جمعـيات النفع الـعام،    ،والثـقافـيةأو األـيدـية الرـياحــ

 في حكمها ألغراض الحملة االنتصابية.  وماالعامة  والمؤسسات والمصالح

 القنوات التلفزيويية الحكومية أو الصاصة داخل المملكة أو خارجها.  استصدام . ت

 أجنعية.  جهة أيبأي يشاط دعائي ألغراض الحملة االنتصابية بدعم من  القيام . ث

أو علمها، أو أي شـعار حكومي، أو شـعار الهيئة، أو اإلشـااات    الرسـمي،شـعار الدولة    اسـتصدام .ج

ـــيات الـعاـمة في الحمـلة  ــصصــ ــور الشــ ـــما  أو صــ والرموز اـلدينـية، أو الـتاريصـية، أو القبلـية، أو أســ

 االنتصابية. 

 ائية. أي مرشح آخر أو االشتراك معه في مادة إعاليية أو دع مع التضامن .ح

 

وحـبط    بالمرشـحين  التعريف  وحـوابط  بتعليمات  المترشـحين  التزام مد   من التأاد  اإلشـراف  لجنة تتولى . ث

ــحون،المصالفات التي قد يرتكبها   ــحين ويتحمل    المترشـ ــحيحها دون التأاير على حقوق بقية المترشـ وتصـ

 المترشح المصالف تكاليف التصحيح ويتم استبعاد  من قائمة المترشحين النهائية بنا   على قرار منها. 

 

 

 : عشرة  ة سادس ال المادة  

 أسلو  االنتصا  

 .ختراقااليتم التصويت على المرشحين إلكتروييا  بشكل اامل مع حمان السرية وعدم  .1

 للناخب صوت واحد فقط يصتار به مرشح واحد فقط من المرشحين. .2

ــوت في عملـية  .3 ــهر على األـقل قـبل أن يصــ ــوـية الـناـخب في الهيـئة ثالـثة أشــ ــى على عضــ أن يكون ـقد مضــ

 االنتصا . 

 

 

 السابعة عشرة:   المادة 

 والتظلمات   واالعتراحات   الشكاو  

 والتظلمات الواردة وفقا  لما يلي:  واالعتراحاتالنظر في الشكاو   اإلشراف لجنة تتولى    

ــرها    االعتراض .1 ــبوع من تاريخ يش ــحين األولية خالل أس يكون االعتراض متاحا     عنها،  واإلعالنعلى قائمة المترش

 . والناخعينلجميع المرشحين 

ــر قوائم   ةاألوليعلى قائمة الناخعين    االعتراض .2 ــبوع من تاريخ يشــ ــواةهم خالل أســ ممن يحق لهم اإلدال  بأصــ

 عنها و يكون االعتراض من المترشحين و الناخعين.  اإلعالن والناخعين 
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 الثامنة عشرة:    المادة 

 االعتراض   حاالت 

 االعتراض في األمور اآلتية:  يكون    

 .المترشحين من أحد على الترشح شروط ايطباق عدم  .1

 عضويتهم. وسريانايطباق شروط العضوية األساسية على الناخعين  عدم  .2

 لتجاو ات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات و إجرا ات االنتصابات. ا  و المصالفات .3

 التي تر  اللجنة أهمية األخذ بها.  االعتراحات .4

قد تؤثر على سـير العملية االنتصابية أو   والتيشـراف  التي تصـدرها اللجان الفرعية المسـايدة للجنة اإل  القرااات .5

 نتائجها.

 

 التاسعة عشرة:    المادة 

 االعتراض   حاالت   في   البت 

و التظلمات الواردة و إصـدار القرااات الالزمة و يعتبر قرارها    االعتراحـات  ولجنة اإلشـراف دااسـة الشـكاو    تتولى

 في هذا الشأن يهائيا و ذلك على النحو التالي:

 .المترشحين قائمة من مترشح أي استبعاد .1

 .الناخعين قائمة من ياخب أي استبعاد .2

 .انتصابي يشاط أي إيقاف .3

 . لالنتصاباتأي قرار يصدر عن اللجان الفرعية  إيقاف .4

 

 :  العشرون   المادة 

 الطعون   لجنة 

 لجنة مكوية من ثالثة أعضا  للنظر في الطعون الواردة على نتائج االنتصابات النهائية وفقا  لآلتي:  رئي ال يشكل

 على أن يكون أحدها رئيسا  للجنة.  لجهة المشرفةمن ا  عضوين .1

 . االساسيين األعضا  من عضو .2

 تعين اللجنة مقراا  لها من بين أعضا  اللجنة أو من خارجهم.  .3

 

 

 :  الحادية والعشرون   المادة 

 : الطعون   إجرا ات 

ة الطعون بتقـديم اعتراض مكتو  خالل مـدة    لكـل  يجوز  ة أمـام لجـن ات النهـائـي ائج االنتصـاـب ــح الطعن في نـت مترشــ

 أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعالن النتائج. 

 

 :  الثايية والعشرون   المادة 

 : الطعون   في   البت 

 لجنة الطعون بالنظر في الطعون و البت فيها خالل خمسة عشر يوما  و يكون قرارها يهائيا  في هذا الشأن.  تقوم

 

 :  الثالثة والعشرون   المادة 

 : االنتصابات   إعادة 

 و بنا   على توفر األسبا  الموجبة لذلك.  رئي يجوز إعادة االنتصابات إال بموافقة ال ال
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 :  الرابعة والعشرون   المادة 

 بالعضوية:   لفوز ا 

  هو  الفائز يعتبر  مترـشح،  من أاثر أـصوات  تـساوت  وإذا  األـصوات،بالعـضوية المترـشحون الذين حـصلوا على أاثر   يفوز 

 . بينهم القرعة إجرا  يتم األقدمية في التساوي حال وفي الهيئة في عضوية األقدم  المترشح

 

 :  الصامسة والعشرون   المادة 

 : االنتصاباتنتائج  

ــراف  لجنة  تقوم ــدار   إلقرارها، رئي لل النهائية  االنتصابات  نتائج  برفع  للطعون الالزمة  الفترة  انتها  بعد  اإلش  قرار  وإص

 . بتشكيل المجل 

 

 : والعشرون  السادسة المادة  

 حاالت االعتذار: 

أعضا    من  لهويتم انتصا  بديال   ،  ساريةفي المجل     عضويتهتبقى    منصبهأو يائبه عن    المجل   إذا اعتذر رئي  .1

 .المجل 

 نتهتا عن عضــــوية المجل  أو   العموميةالمنتصعين من الجمعية  إذا اعتذر عضــــو من أعضــــا  مجل  اإلدارة  .2

 أاثرعضــويته ألي ســبب ذار في حاالت انتها  العضــوية في هذ  الالئحة، يتم اختيار العضــو الحاصــل على 

 مدة عضويته حتى يهاية مدة السلف.  وتكون ،قائمة االحتياط من األصوات
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   الرابعالفصل 
 العضوية التسجيل و
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 والعشرون:    سابعة ال المادة  

 التسجيل والعضوية 

 استقبال الطلبات:  .1

لكترويي للهيئة، وســيتم إشــعار صــاحب الطلب بقبول طلبه أو يتم التســجيل وطلب العضــوية عن طريق الموقع اإل

.أسبا  الرفض   إلكتروييا 

 

 شروط الطلبات:  .2

 تكون العضوية في الهيئة على النحو اآلتي:

 عضوية أساسية:  . أ 

ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخ  لهم بمزاولة مهنة المقاوالت، الذين سددوا مبال  اشترااات العضوية 

 .  %50 عن تقل ال فيها السعودي حصة تكون التي المصتلطة الشراات فيهم بما ،السنوية المقررة

 

 عضوية انتسا :  .   

المقاولون غير السعوديين العاملين في المملكة العربية السعودية والمرخ  لهم بمزاولة مهنة   .1

  التي المصتلطة  الشراات فيهم بما ،المقاوالت، الذين سددوا مبال  اشترااات العضوية السنوية المقررة 

 .  %50 عن  السعودي  حصة  فيها تقل

بقطاع المقاوالت من غير المقاولين، الذين سددوا مبال  اشترااات العضوية السنوية المقررة  المهتمون  .2

 ويشمل ذلك اال  مما يلي: 

 المهندسين والفنيين واألفراد. •

 األااديميين والطال .  •

 المهتمين بصناعة المقاوالت من الموردين وغيرهم.  •

  عدم  فيها بما االنتسا  عضوية طلبات  بقبول  لصاصةا  والمعايير  الضوابطيقوم مجل  اإلدارة بوحع واعتماد و

 . العمومية  الجمعية  في التصويت وال  اإلدارة مجل  لعضوية الترشح أحقيتهم

 

 عضوية فصرية:  . ت 

ويعفي العضو الفصري    ،ويتمتع بها من يقرر المجل  منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تصدم أهداف الهيئة

 من رسوم االشتراك ويكون منحها وفقا  لما يلي: 

أن يتم ترشيحه من قبل ثالث أعضا  من مجل  اإلدارة او عشرة أعضا  أساسيين من أعضا  الجمعية   .1

 العمومية أو من قبل األمين العام. 

 المقاوالت. سهاماةه في خدمة صناعة إ أن يعد األمين العام تقريرا  حول  .2

 األعضا  الفصريين ال يحق لهم الترشح لعضوية مجل  اإلدارة وال التصويت في الجمعية العمومية.  .3

 

 ة والعشرون امن الث المادة  

 دااسة الطلبات 

على المقاول أن يكمل عملية التسـجيل على الموقع اإللكترويي وتقوم الهيئة بالتحقق من حسـا  المقاول ومن  

 االشترااات.  مبال عضوية والتحقق من استيفا  الشروط بعدها يتم استيفا  ثم تقوم بدااسة طلب ال
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 ة والعشرون تاسع المادة ال 

 : إصدار شهادة العضوية 

يتم إصــــدار شــــهادة االنتســــا  لعضــــوية الهيئة بعد التحقق من بيايات ومعلومات المقاول وفي حال يق  أي  

 معلومات حرورية يتم رفض طلب العضوية وإخطار المقاول بالمعلومات التي يجب استيفائها. 

 

 

 ن: ثالثوالمادة ال

 مدة الشهادة 

العضــوية والتحقق من صــالحية جميع معلومات وبيايات    اشــترااات  مبال ويســتلزم اســتيفا    دوريا  تجدد الشــهادة  

 المقاول ذات العالقة.

 

 ون:  ثالث ة وال حادي المادة ال 

 استئناف طلب العضوية 

يحق للمقاول عند رفض طلب عضــويته إعادة طلب العضــوية إلكتروييا  من خالل الموقع االلكترويي وســيتم النظر 

 لطلب بعد استكمال المعلومات والعيايات المطلوبة.في إعادة ا 
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 الصام  الفصل 
 المصالفات والجزا ات
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 ون:  ثالث ة وال ثايي المادة ال 

 المصالفات و الجزا ات 

 : اإلجرا ات

ك   .1 ة العمـل وذـل اق المقـاول في بيـئ ــراف الكـامـل على مـد  تطعيق المقـاولين لميـث اإلشــ ة ـب تقوم الهيـئ

ــيق مع  ــالـمة ـباـلدـفاع الـمديي وغيرـها ممن ـله دور في تعزيز ـبالتنســ الجـهات ذات العالـقة مـثل إدااات الســ

 الرقابة على المصالفات التي تحدث قبل وأثنا  وبعد انتها  العمل.

يحق لمن تفوـحه الهيئة لتولي اإلـشراف على مد  تطعيق المعايير واالـشتراطات في بيئة العمل أن يقوم  .2

 تندات المتعلقة بنشاط المقاول.بالتحقق من صالحية المس

تبلي  الجهة المصالفة عند مصالفتها لسـلوك المقاول وتمنح فترة زمنية مناسـبة حسـب ما يرا  المفوض  يتم .3

من الهيئة إل الة المصالفة، فبن لم يقم بذلك يتم الرفع للمجل  للنظر في تحذير  ببلغا  عضــويته ثم إذا لم 

 ير بشأيه للجهات ذات العالقة لتطعيق المصالفة أو الغرامة بحقه.يقم بب الة المصالفة يتم رفع تقر

 

 ون:  ثالث ة وال ثالث المادة ال 

 قائمة المصالفات والجزا ات  

ــية التي  ــتقع على من يرتكبها من خالل الحمالت التفتيشـ ــجل بمصالفات المقاولين التي سـ تعد الهيئة قائمة / سـ

 عالقة.ستقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات ال

 

 ون: ثالث ة وال رابع المادة ال 

 العقوبات الصاصة بالمصالفات 

ــال   يتم تطعيق العقوـبات من خالل الجـهات ذات العالـقة بـعد رفع تقرير ـبالمـصالـفة لـها وإبالغ الجـهة المـصالـفة ـببرســ

ــتالمه بمثابة تاريخ  ــتالم الصطا  أو االمتناع عن اســ بريد مســــجل مع تحديد يوع المصالفة ويعتبر تاريخ التوقيع باســ

 ر المصالفة التظلم لد  الجهات المصتصة.يحق للجهة المصالفة التي ترفض قرا وابالغه بالقرار، 
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 السادسالفصل 
 إيرادات الهيئة 
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 ون: ثالث ة وال صامس المادة ال 

   إيرادات الهيئة  

 مبال  اشترااات العضوية

 حسب ما تقر  الجمعية العمومية. األعضا  اشترااات مبال تتقاحي الهيئة 

 

 الثالثون:  السادسة و المادة  

 الهيئةإيرادات خدمات 

ة  ل المـالي للصـدمـات التي تؤديهـا الهيـئ ل المقـاـب اعتمـاد وتعـدـي ة ـب ة مجل  إدارة الهيـئ ة العمومـي تفوض الجمعـي

 ومنها:

 االعتمادات والتصديق للوثائق والمستندات والتوقيعات والصطابات الصادرة من الهيئة. .1

 للضوابط التي يقرها المجل .تقديم االستشااات الفنية في مجال اختصا  الهيئة، وفقا   .2

 تنظيم الدواات لتأهيل المقاولين والفنيين والمحكمين والعاملين في صناعة المقاوالت.  .3

 إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العالقة بقطاع المقاوالت، والمشاراة فيها. .4

 التحكيم الفني في المنازعات. .5

 ترجمة والمعلومات المتعلقة بقطاع المقاوالت.النشر العلمي والكتب والدااسات والبحوث وال .6

 يقرها المجل  في حدود اختصا  الهيئة. أخر أي خدمات  .7

 

 ة والثالثون:  سابع المادة ال 

 إيرادات أخر  

 عوائد استثمار أموال الهيئة .1

 اإلعايات الحكومية إن وجدت. .2

 الهبات والتبرعات التي يقبلها المجل . .3

 

 والثالثون: ة  امن المادة الث 

 وال الهيئة سياسة استثمار أم

 يقترح مجل  اإلدارة سياسة استثمار الهيئة وتقرها الجمعية العمومية.   .1

 يتم تحديد مجاالت االستثمار مع مراعاة عدم تضار  المصالح. .أ 

 يتم تحديد فترات االستثمار طويلة وقصيرة األجل.  .  

 يتم تحديد النسبة المئوية لالستثمار. . ت

 

  

 ة والثالثون: تاسع المادة ال 

 امة أحكام ع

 .، بعد إقرارها من الجمعية العموميةوتعديالتها تسري أحكام هذ  الالئحة .1

وإعداد من قبل   يحق إجرا  أي تعديل أو حذف أو إـحافة لنـصو  هذ  الالئحة باقتراح من مجل  إدارة الهيئة .2

 األماية العامة.

 .ألغراض التي أيشئت من أجلهاال يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير ا  .3
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