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سجل اإلصدارات
رقم اإلصدار والتاريخ
األول

اإلعداد
األمانة العامة

املراجعة
مجلس اإلدارة
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الجهة املشرفة
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اصدار جديد

2017م
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مجلس اإلدارة

الجهة املشرفة

الجمعية العمومية

تحديث الالئحة

2018م
الثالث

مشروع حوكمة الهيئة
 /األمانة العامة

اللجنة التنفيذية
مجلس اإلدارة

الجهة املشرفة

الجمعية العمومية

تحديث الالئحة
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الفصل األول
تعريفات
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المادة األولى:
تعريفات
يقصــــد بـاأللفـا
خالف ذلك.

والعبـااات اآلتيـة أينمـا وردت في هـذ الالئحـة المعـايي الموحــ ـحـة أمـامهـا مـا لم يقتض الســ ـيـاق

الجهة المشرفة:

تـنـظـيـم الـهـيـئــة الســــعـوديــة لـلـمـقــاولـيـن الصــــــادر بـقـرار مـجـلـ
 ،1436/11/23وما يطرأ عليه من تعديالت الحقة.
الجهـة التي يصـــــدر بتحـديـدهـا أمر من رئي مجل الو اا بنـا على إقتراح من مجل
الشؤون االقتصادية والتنمية.
رئي الجهة المشرفة.

التنظيم:

الهيئة:

الهيئة السعودية للمقاولين.

الجمعية العمومية:

الجمعية العمومية للهيئة و المكوية من األعضا األساسيين.

الرئي

الـو اا رقـم  510وتــاريـخ

:

المجل
رئي

مجل
المجل

:

مجل

إدارة الهيئة.

العضو:

عضو مجل

إدارة الهيئة.

األمين العام:

األمين العام للهيئة.

يائب األمين العام:

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

المقاول:

رئي

إدارة الهيئة.

جدول الصالحيات:

الشـص ذو الصـفة الطعيعية أو االعتبارية ،المرخ
غير – بتنفيذ عقد في أحد مجاالت المقاوالت.
هي الوثيقة الرسـمية التي تصـدرها الهيئة ابابات النتسـا األعضـا األسـاسـين والمنتسـعين
والفصريين إلى الهيئة.
وثيقة تعنى بتحديد الصالحيات والمسؤوليات بين مصتلف المستويات الوظيفية.

ميثاق المقاول:

وثيقة تصدرها الهيئة تحدد المعايير والسلوايات التي يلتزم بها المقاول.

الناخب:

العضو األساسي الذي لديه عضوية سارية المفعول.

شهادة العضوية:

له يظاما بالقيام – منفردا أو مشـتراا مع
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الفصل الثايي
أ .الجمعية العمومية
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المادة الثايية:
اجتماعات الجمعية العمومية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ويحدد فيها

يتم يشـــر الدعوة الجتماع الجمعية العمومية في الموقع اإللكترويي للهيئة وبأي وســـيلة أخر
زمان االجتماع ومكايه وجدول أعماله.
ال يجوز لعضــــو الهيئة حضــــور الجمعية العمومية إال إذا اان قد ســــدد االشــــترااات المســــتحقة حتى تاريخ
ايعقادها.
ال توجـه دعوة لالجتمـاع الثـايي إذا اـان قـد حـدد تـاريصـه في الـدعوة إلى اال جتمـاع األول على أن يتم يشــــر
الدعوة لالجتماع الثايي في الموقع اإللكترويي للهيئة أو في أي وسيلة أخر .
في جميع األحوال يشترط لصحة االجتماع حضور رئي المجل أو من ينيبه.
يعد بيان يوحح أسما األعضا األساسيين الذين حضروا الجمعية العمومية.
يـدون في محـاحــــر االجتمـاعـات مـا يتم تـداولـه في االجتمـاع ويودع المحضــــر في ســ ـجـل خـا يحف لـد
سكرتارية مجل اإلدارة.
تعقـد اجتمـاعـات الجمعيـة العموميـة بـاســــتصـدام وســــائـل التقنيـة الحـديثـة مـالم تـدع الحـاجـة لعقـد االجتمـاعـات
حضوريا.

المادة الثالثة:
اجتماعات الجمعية العمومية االستثنائية:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعات استثنائية في إحد الحاالت التالية:
 .1دعوة من الرئي لعقد جمعية عمومية استثنائية في حالة حدوث أي ظرف طارئ يستدعي ذلك.
 .2إذا اأ مجل اإلدارة حرورة لعقد جمعية عمومية استثنائية.
 .3إذا طلب  20%من األعضـا األسـاسـيين عقد الجمعية على أن يقدم الطلب أوال لرئي مجل اإلدارة ويرفق
بالطلب مذارة توحــــيحية ألســــبا طلب االيعقاد على أال تزيد عن اجتماعين اســــتثنائيا في الســــنة وتعقد
الجمعية العمومية االستثنائية وفقا لشروط وحوابط ايعقاد الجمعية العادية.
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الفصل الثايي
 .مجل

اإلدارة
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المادة الرابعة:
مجل اإلدارة
مجل اإلدارة يعنى بتصـريف شـؤون الهيئة وله اافة الصـالحيات الالزمة وفقا لما هو محدد حـمن التنظيم وهذ
الالئحة واللوائح الداخلية للهيئة ،اما أيه مســــؤول عن تحقيق اإلســــتراةيجية العامة للهيئة وأدائها ،ويقوم بتوجيه
يشاطها وأعمالها بما يزيد من فعالية األدا يحو تحقيق األهداف التي قامت من أجلها.

المادة الصامسة:
اجتماعات المجل
.1

.2

.3

.4

.5

.6
.7

.8
.9

و النصا
دعوة المجل

لاليعقاد باألحوال التالية:

يجتمع المجل بدعوة من رئيسه وعلى رئي المجل
أ .اجتماعا دوريا ال تسعين يوما على األقل.
 .في حال تقديم طلب اتابي من قبل أربعة أعضا على األقل.
ت .اجتماعا استثنائيا حسب ما يرا رئي المجل .
توجه الدعوة لحضـور االجتماعات قبل موعد بأسـبوع على األقل ،وتعقد اجتماعات مجل اإلدارة في المقر
الرئيســــي للهيئـة ويجوز عقـدهـا في أي مكـان آخر يقرر رئي المجل  ،ويقوم األمين العـام بـبعـداد جـدول
األعمال ومشـــروع القرااات والمســـتندات ذات العالقة ومكان ووقت وتاريخ ايعقاد االجتماع بالتنســـيق مع
رئي المجل في يف الوقـت الـذي يتم فيـه إرســـــال الـدعوة لألعضـــــا لالطالع على جـدول األعمـال
والموحـوعات المراد مناقشـتها خالل االجتماع ويتم توجيه طلب لرئي المجل في حالة رغبة أحد األعضـا
إحافة بند على جدول االعمال.
يقوم رئي مجل اإلدارة برئـاســــة اجتمـاعـات المجل  ،وفي حـال غيـابـه أو وجود مـا يمنعـه يقوم يـائـب رئي
المجل بأعماله وال يعقد االجتماع إال بحضور أغلعية األعضا على أن يكون من بينهم رئي المجل أو يائبه
وفي حالة غيا رئي المجل والنائب ال يتم عقد االجتماع.
ال يجوز ألي شــص خالف أعضــا المجل واألمين العام أن يحضــر اجتماعات المجل  ،غير أيه يجوز الحضــور
للغير بموجب دعوة من رئي المجل إذا اأ االســتعاية بقدااةهم وخبراةهم وال يجوز للمدعو واألمين العام
ما يلي:
أ .أن يحسب لغايات النصا .
 .أن يعتبر عضوا في المجل .
ت .أن يصوت على قرااات ينظر فيها المجل .
يجوز عقد اجتماعات المجل عن طريق االتصـال الصـوتي أو المرئي أو أي أجهزة اةصـال أخر شـعيهة شـريطة
أن يكون بوســع اافة األعضــا المشــاراين في االجتماع أن يســتمعوا وأن يتحدثوا لبعضــهم البعض بوحــوح
ويعتبر العضو المشارك بهذا النحو حاحر بشصصه ويحسب من حمن النصا اما يحق له التصويت.
يجوز للمجل أن يصــدر قرااات في الحاالت الطارئة التي يقدرها رئي المجل عن طريق التمرير وفق أغلعية
األصوات وتعرض القرااات على المجل في أول اجتماع الحق إلثباةها.
يلتزم عضـو المجل باإلفصـاح عن أي مصـلحة شـصصـية  -أو عالقة يفعية ياشـئة أو قد تنشـأ  -لها صـلة بموحـوع
يطرح في اجتماع المجل بصـورة مباشـرة أو غير مباشـرة ،ويثبت هذا اإلفصـاح في محضـر االجتماع وال يجوز
للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
في حال رغبة المجل عقد اجتماع مغلق يتم إبالغ األمين العام إلدااج ذلك في جدول األعمال.
تثبت قرااات ومداوالت المجل في محاحر يدون فيها:
أ .تاريخ ومكان االجتماع.
 .أسما الحاحرين والمعتذرين والغائعين.
ت .ملص بالمناقشات والموحوعات التي تم تداولها.
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ث .التوصيات والقرااات التي تمت اةصاذها.
ج .موعد االجتماع الالحق.
 .10يتم إرسـال المحضـر لألعضـا الحاحـرين مدة أقصـاها أسـبوع بعد االجتماع لالطالع واالعتماد ،وفي حالة عدم
وجود مالحظات من األعضـا خالل أسـبوع من تاريخ إرسـال المحضـر فيعتبر المحضـر في صـيغته النهائية ويعرض
في جلســــة االجتمـاع القـادم لتوقيعـه ،وفي حـالـة وجود مالحظـات يتم عرحــ ـهـا في بـدايـة االجتمـاع الالحق
للبت فيها ،وفي هذ الحالة يعتبر المحضر يهائيا باستثنا المالحظات المصتلف عليها.
 .11تحف وثـائق المجل ومحـاحــــر اجتمـاعـاةـه والمالحظـات التي ترد عليهـا في ملف خـا لـد أمـايـة المجل
مع الحفا على السرية.

المادة السادسة:
 .1صالحيات مجل

اإلدارة

لمجل اإلدارة أن يتصـذ مـا يرا الزمـا من القرااات لتحقيق األهـداف التي قـامـت الهيئـة من أجلهـا وفقـا ألحكـام
تنظيمها وجدول الصالحيات الذي يعتمد مجل اإلدارة ،ويصت المجل بالصالحيات التالية:
أ .اقتراح خطة العمل اإلستراةيجية وعرحها على الجمعية العمومية.
 .اعتماد اؤية الهيئة ورسالتها والمبادئ العامة للعمل.
ت .االطالع من خالل التقارير الدورية على سـياسـات الهيئة وأيظمة العمل وتقديم التوصـيات الالزمة الصاصـة
بالالئحة الداخلية للهيئة واللوائح المالية واإلدارية.
ث .تقديم التوصيات الالزمة عند تعيين مراجع حسابات خارجي.
ج .طلب العضوية في الهيئات ،والغرف التجارية الصناعية ،والجمعيات وغيرها.
ح .بيع حقوق الملكية التابعة للهيئة والتصــرف في أموال الهيئة الثابتة والمنقولة بما يحقق أغراحــها ،وفقا
لما تحدد اللوائح المالية.
خ .االطالع من خالل التقارير الدورية على ما يتعلق بشأن تقديم أو إلغا الدعاو القضائية.
د .اعتماد الهيكل التنظيمي العام (إلى المستو الثايي).
ذ .اقتراح سياسة استثمار أموال الهيئة.
ر .اعتماد مصفوفة الصالحيات والمسؤوليات.
ز .اعتماد التعويضات والبدالت وسلم الرواةب وحوابط منح العالوات والترقيات
س .اعتماد المصص اإلجمالي للمكافآت السنوية العامة لموظفي الهيئة.
ش .إعداد الحسا الصتامي والقوائم المالية للهيئة.
 .إعداد التقرير السنوي عن يشاط الهيئة.
ض .تعيين األمين العام للهيئة ويائب له ،وتحديد واجباةهما ومسؤولياةهما وحقوقهما واعتماد مكافآت األدا
الفردية لهما.
ط .تعيين وإيها خدمات موظفي المستو األول وفق جدول الصالحيات المعتمد.
 .اعتماد ما يتعلق بشؤون الشرااات االستراةيجية وشؤون االستثمار في البنوك أو جهات االستثمار (أدوات
مالية ،أسهم ،سندات ،ودائع إسالمية).
ع .اعتماد شرا وبيع األصول وبيع األصول المهلكة (خردة).
غ .اعتماد عقود التوريد وأوامر الشرا (خدمات موردين ،صياية.)... ،
ف .اعتماد االعتمادات المسندية وخطابات الضمان (موردين).
ق .توقيع االعتمادات البنكية.
ك .اعتماد التحالفات والشرااات.
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ل.
م.
ن.
.
و.
ي.
أأ.

اعتماد خطة العمل التشغيلية التي يعدها األمين العام.
إعداد الموازية السنوية للهيئة بنا على خطة العمل التشغيلية المقدمة من األماية العامة.
اعتماد زيادة يفقات التشغيل عن المعتمد في الميزايية الى .%20
فتح الحسابات البنكية بأيواعها واالقتراض والحصول على التسهيالت المصرفية وتوقيع العقود والسندات
ألمر وتقديم الضمايات الالزمة وفق خطة االقتراض المعتمدة.
اقتراح الضوابط والمعايير الصاصة بقبول طلبات عضوية االنتسا .
تشــــكيـل اللجـان الفرعيـة واعتمـاد مهمـاةهـا من حــــمن مهـام المجل المنصــــو عليهـا في هـذ المـادة
لمساعدة المجل في ممارسة مهماةه.
اعتماد جدول الصــــالحيات الممنوحة للجان واإلدارة التنفيذية ومراجعتها بشــــكل دوري وتعديلها إذا اأ
المجل ذلك.

اإلدارة صالحياةه

 .2تفويض مجل

أو من خــارجهم أفرادا أو لجــان في جميع أو بعض

أ .يفوض مجل اإلدارة من يرا من أعضـــــا المجل
صالحياةه الواردة بهذ الالئحة.
 .تقع على عـاةق مجل اإلدارة المســــؤوليـة عن مهـامـه وإن فوض لجـايـا ،أو جهـات ،أو أفراد في ممـارســــة
بعض اختصاصاةه وفي جميع األحوال ال يجوز لمجل اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة.

 .3مهام رئي
أ.
.
ت.
ث.
ج.
ح.
خ.
د.

المجل

ويائبه:

الدعوة الجتماعات المجل
رئاسة اجتماعات المجل .
متابعة تنفيذ قرااات المجل .
متابعة عمل لجان المجل وخطط عملها وبرامجها وتقاريرها وعرحها على المجل .
التنسيق بين أعضا المجل فيما يص العالقة فيما بينهم أو بينهم واألماية العامة أو أي جهات أخر .
مصاطبة ابار المسؤولين ومن في حكمهم.
يكون رئي المجل او من يفوحه متحدثا رسميا للهيئة وله التصريح لوسائل اإلعالم المصتلفة.
يقوم النائب بمهام رئي المجل عند غيابه.

 .4مهام عضو مجل

.

اإلدارة:
اإلدارة والمناقشـــة والمداولة في الموحـــوعات المطروحة وإبدا الرأي والتصـــويت

أ .حضـــور اجتماعات مجل
على القرااات.
 .القيام بمسئولية اللجنة المكلف برئاستها وتقديم خطط العمل والتقارير الالزمة.
ت .القيام بالمهام التي يكلف بها من قبل مجل اإلدارة أو رئي المجل .

المادة السابعة:
مكافآت أعضا مجل

اإلدارة

يصـرف لكل عضـو من أعضـا مجل اإلدارة مكافأة سـنوية بمقدار مبل ( )50000خمسـون ألف ريال بعد خصـم ما
يعادل يسبة الجلسات التي لم يشارك فيها من إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجل .
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المادة الثامنة:
 .1تكوين اللجان:
يقوم مجل االدارة بتكوين اللجان المصتلفة وفق الحاجة لمســاعدته في ممارســة مهامه المنصــو عليها في
المادة الســـادســـة من هذ الالئحة ،بحيث تتكون ال لجنة من ثالثة إلى خمســـة أعضـــا من داخل و/أو من خارج
المجل متصصصين في عمل اللجنة ،ويتم تعيينهم وإعفا هم من المجل وفقا لما يلي:
أ .يمكن أن يشارك العضو في أاثر من لجنة في آن واحد على أال تزيد مشاراته عن العضوية في لجنتين.
 .يتم في االجتماع األول للجنة اختيار رئيسا ويائبا للرئي فيما بينهم ،ويشارك األمين العام أو من ينيبه في
اجتماعاةها دون أن يكون له حق التصويت.

.2

مهام واختصاصات اللجان:
عليها في المادة السـادسـة

تكون مهام واختصـاصـات ال لجنة منبثقة من اختصـاصـات مجل اإل دارة المنصـو
من هذ الالئحة وال تتداخل مع اختصاصات األماية العامة ،ولها على األخ :
أ .مساعدة مجل اإلدارة في القيام بمسؤولياةه لتحقيق أهداف الهيئة واؤيتها ورسالتها وخطة عملها.
 .عمل التوصيات الالزمة للمجل عند الحاجة إلى ذلك واةصاذ القرااات المفوحة بها من مجل اإلدارة.
ت .أي مهام أخر يكلفها بها مجل اإلدارة.

 .3مدة العضوية في اللجان:
تبدأ مدة العضوية من تاريخ تعيين العضو باللجنة وال تنتهي إال بأحد الحاالت اآلتية:
أ .انتها دورة مجل اإلدارة.
 .طلب العضو إيها عضويته عن طريق تقديم طلب خطي لرئي
مع إشعار رئي اللجنة بذلك.

المجل

لعرحه على المجل

للنظر فيه

ت .فقد العضو ألي شرط من الشروط الواجب توافرها في عضوية اللجنة.
ث .إصابته بمرض أو إعاقة تمنعه من تأدية مهامه في اللجنة.
ج .صدور حكم يهائي باإلداية بارتكا عمل مصل بالشرف واألماية أو بالتزوير في المملكة.
ح .صدور قرار من مجل اإلدارة ببعفائه من عضوية اللجنة ألي من األسبا اآلتية:
 .1سو استصدام العضو لمنصبه أو إخالله بمسؤولياةه ،ومهامه ،وواجباةه مما يترتب عليه حرر بمصلحة
الهيئة.
.2
.3

تغيبه عن ثالث اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع.
غير ما ذار أعال من األسبا

التي يراها مجل

اإلدارة.

 .4اجتماعات اللجنة:
أ.

تعقـد اللجنـة اجتمـاعـاةهـا الـدوريـة اـل  3أشــــهر على األقـل أو بطلـب من األمين العـام وتوجـه الـدعوة لحضــــور
االجتماعات قبل الموعد بسـبعة أيام على األقل ويرفق بها جدول األعمال والوثائق المسـايدة ومكان ووقت
وتـاريخ ايعقـاد االجتمـاع في يف الوقـت الـذي يتم في إرســــال الـدعوة إلعطـا األعضــــا الفرصــــة الكـافيـة
لالطالع على الوثائق والمواحـــيع المراد مناقشـــتها خالل االجتماع ،ويجوز لرئي المجل أو رئي اللجنة أو
أغلعية أعضا ها أن يطلبوا عقد اجتماع استثنائي بموجب دعوة تتضمن إشعااا مدته ثالثة أيام.
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.
ت.

ث.
ج.
ح.
خ.
د.

ذ.
ر.

يتحقق يصا ايعقاد اجتماعات اللجنة بحضور أغلعية أعضا ها.
ال يجوز ألي شـص خالف أعضـا اللجنة أن يحضـر اجتماعاةها ،غير أيه يجوز لغير األعضـا الحضـور بما فيهم رئي
المجل بموجب دعوة من رئي اللجنة وال يجوز للمدعو ما يلي:
 .1أن يحسب لغايات النصا .
 .2أن يعتبر عضوا في اللجنة.
 .3أن يصوت على مسألة تنظر فيها اللجنة.
تصـدر قرااات اللجنة وتوصـياةها بأغلعية أصـوات الحاحـرين وعند التسـاوي يرجح الجايب الذي صـوت فيه رئي
اللجنة وال يجوز االمتناع عن التصويت أو اإليابة فيه.
يجوز ألي عضـو التحف على أي قرار تتصذ اللجنة شـريطة إيضـاح األسـبا األسـاسـية التي دعته إلى التحف ،
على أال يمنع ذلك من تنفيذ القرااات التي تم اةصاذ القرار فيها.
تعتبر القرااات المتعلقة بأي مسألة والذي توافق و/أو تعتمد أغلعية األعضا في أي إجتماع للجنة يهائية.
تعقد اجتماعات اللجنة في مقر الهيئة أو أي مكان آخر باالتفاق.
يجوز عقد اجتماعات اللجنة عن طريق االتصال الصوتي أو المرئي أو أي أجهزة اةصال أخر شعيهة شريطة أن
يكون بوسـع اافة األعضـا المشـاراين في االجتماع أن يسـتمعوا وأن يتحدثوا لبعضـهم البعض بوحـوح ويعتبر
العضو المشارك بهذا النحو حاحر بشصصه ويحسب من حمن النصا اما يحق له التصويت.
يجوز التصــــويت على قرااات اللجنة بالتمرير متى ما تطلب األمر ســــرعة اةصاذ قرار محدد إذا اأ رئي اللجنة
ذلك ،ويصدر القرار بالتمرير بموافقة األغلعية.
في حال اختالف أعضــــا اللجنة في مســــالة معينة أو عدم إمكايية اةصاذ القرار بالتصــــويت ترفع المســــألة
للمجل للبت فيها.

 .5حوابط عمل اللجنة:
-1
-2

-3
-4

في حال غيا رئي اللجنة يتولى يائب الرئي رئاسة اللجنة.
يصتـار األمين العـام مقراا للجنـة من منســــوبي األمـايـة العـامـة – بعـد التنســــيق مع رئي اللجنـة  -ويكلفـه
ببعداد محاحـــر اجتماعاةها وتولي االعمال اإلدارية لها ،وال يعتبر عضـــوا فيها وال يحق له التصـــويت على
قراااةها.
تقوم األماية العامة للهيئة بتنفيذ توصيات اللجنة حال اعتماد هذ التوصيات من مجل اإلدارة.
ال يحق ألي عضـــو التصـــريح لوســـائل اإل عالم المصتلفة عما يدور في االجتماعات والمهام ذات العالقة
باللجنة والحفا على سرية المعلومات والصلفيات التي يطلع عليها بحكم عضويته في اللجنة.

 .6محاحر اجتماعات اللجنة:
أ .يعد م قرر اللجنة لكل اجتماع محضـر يدون فيه تاريخ ومكان االجتماع وأسـما الحاحـرين وملص بالمناقشـات
يتضـمن النقاط التي طلبها األعضـا ووجهوا مقرر اللجنة بكتابتها أثنا االجتماع ويصـو التوصـيات والقرااات
التي تنتهي إليها اللجنة واذلك موعد االجتماع الالحق ويرفع لرئي اللجنة للمراجعة.
 .يتم إرسـال مسـودة المحضـر من قبل مقرر اللجنة لجميع األعضـا الذين حضـروا في مدة أقصـاها أسـبوع بعد
االجتماع.
ت .يطلب من األعضــا اللذين حضــروا االجتماع تزويد مقرر اللجنة بما لديهم من مالحظات خالل أســبوع من تاريخ
اإلرســـال ويعدل المحضـــر في حـــو المالحظات التي ترد ويرفع لرئي اللجنة في االجتماع التالي مرفقا به
المالحظات العتماد وتوقيعه من جميع أعضــــا اللجنة اللذين حضــــروا االجتماع ،وإذا وردت أي مالحظات
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جوهرية من األعضــا تدرج حــمن جدول أعمال االجتماع التالي وإذا لم ترد مالحظات يعتبر المحضــر معتمدا،
وال يعتد بأي مالحظة تصل بعد اسبوع من تاريخ إرسال المحضر.
ث .تحف وثـائق اللجنـة ومحـاحــــر اجتمـاعـاةهـا والمالحظـات التي ترد عليهـا في ملف خـا بـاللجنـة يكون لـد
المقرر مع الحفا على السرية.

 .7المكافأة والتعويضات المالية ألعضا اللجنة:
يصـــرف لكل عضـــو من أعضـــا اللجان المنبثقة من مجل اإلدارة مكافأة ســـنوية بمقدار مبل ( )25000خمســـة
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:

 .1لجان مجل اإلدارة مرازية وتعقد اجتماعاةها في أي مكان ترا مناسبا داخل المملكة.
 .2عند وجود تباين في وجهات النظر بين عضـو مجل اإلدارة واألماية العامة أو عضـو آخر يتعين الكتابة لرئي
المجل (دون التعميم على باقي األعضــا ) التصاذ الالزم حســب الصــالحية أو عرض الموحــوع على مجل
اإلدارة للنظر في ذلك االختالف.
 .3قرااات مجل اإلدارة تعتبر يهـائيـة وال يعـاد طرحهـا على المجل مرة أخر إال بتوصــ ـيـة من أغلعيـة أعضــــا
المجل .
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الفصل الثايي
ج .األماية العامة
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المادة العاشرة:
األماية العامة
تكون للهيئة أماية عامة تتولى إدارة شؤويها التنفيذية.

المادة الحادية عشرة:
يعين مجل اإلدارة أمينا عاما للهيئة ويائبا له ،ويكون لألمين العام الصالحيات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

إدارة شؤ ون األماية العامة للهيئة وحمان حسن سير أعمالها.
اقتراح القواعد الفنية واإلدارية والمالية والمهنية العتمادها من مجل اإلدارة.
تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والصاصة بالتنسيق مع رئي مجل اإلدارة.
وحع و تنفيذ الصطط التشغيلية و البرامج المناسبة لها بنا على الصطة االستراةيجية للهيئة.
إعداد الميزايية السنوية للهيئة وعرحها على مجل اإلدارة.
اقتراح جدول أ عمال اجتماع مجل اإلدارة وتحضـــير المذارات والدااســـات والمعلومات الالزمة للمواحـــيع
المعروحة.
تعيين موظفين للقيـام بـأعمـال األمـايـة العـامـة حســــب حـاجـة العمـل ووفق القواعـد اإلداريـة والمـاليـة التي
يصدرها مجل اإلدارة.
لألمين العام أو من يفوحــه الحق في التصــريح لوســائل اإلعالم المصتلفة بعد التنســيق والموافقة من رئي
مجل اإلدارة وفق السياسة اإلعالمية.
يرتبط األمين العام ويائبه برئي مجل اإلدارة وال يجوز ألعضـــا مجل اإلدارة اصـــدار التوجيهات مباشـــرة
لألمين إال من خالل رئي المجل .
يقوم يائب األمين العام باألعمال المكلف بها من قبل األمين العام و يقوم بأعمال األمين في حال غيابه.
تكون العالقة الوظيفية بين المستويات اإلدارية و التواصل بين الموظفين وفق الهيكل التنظيمي.
فتح الحسابات البنكية الجارية.
اعتماد مذارات التفاهم والتعاون مع الجهات األخر دون أديى إلتزام مالي على الهيئة.

الهيئة السعودية للمقاولين  ©2022جميع الحقوق محفوظة

|

16

الفصل الثالث
انتصابات مجل

اإلدارة
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المادة الثايية عشرة:
انتصابات مجل اإلدارة
 .1يشكل الرئي لجنة لإلشراف على انتصابات أعضا مجل اإلدارة على النحو التالي:
أ .عضوين من جهة اإلشراف يكون أحدهما رئي اللجنة.
 .عضوين من األعضا األساسيين.
ت .تعين اللجنة مقراا لها من بين أعضا اللجنة أو من خارجهم.
 .2يكون لهذ اللجنة المهام واالختصاصات التالية:
أ .وحع اإلجرا ات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية االنتصابية وفق هذ الالئحة.
 .تشكيل لجان االنتصا الفرعية وتحديد مهامها.
ت .مراجعة أسما المرشحين والتأاد من توافر شروط الترشيح قبل إعالن قائمة المرشحين.
ث .تنظيم فتح با الترشيح وتقديم الطلبات ،وإعالن أسما المرشحين.
ج .الفصل في التظلمات والطعون المقدمة على إعالن الكشوف.
ح .إعالن الكشوف النهائية ألسما المرشحين وإعداد استمااات إبدا الرأي.
خ .مراقبة وإدارة العملية االنتصابية ورصد المصالفات االنتصابية واةصاذ اإلجرا ات الالزمة حيالها.
د .إعداد محاحر سير العملية االنتصابية حتى إعالن النتائج النهائية ورفعها للرئي إلقرارها.
 .3ايعقاد لجنة اإلشراف على االنتصابات:
أ .يكون ايعقاد اللجنة صـحيحا بحضـور يصـف األعضـا على األقل ،على أن يكون من بينهم رئي اللجنة أو من
ينيبه.
 .تصـدر اللجنة قراااةها بأغلعية عدد األعضـا الحاحـرين ،وفي حال تسـاوي األصـوات يرجح الجايب الذي صـوت
معه رئي اللجنة.
ت.تعقد اللجنة اجتماعين إثنين أو أاثر حسـب الحاجة للقيام بمهامها ،ويمكن عقد اجتماعات اللجنة عن طريق
وسائل االتصال عن بعد.
ث .يتولى رئي اللجنة إرسال دعوات االجتماع بفتر اافية مع جدول االجتماع وأي وثائق أخر .
ج .توثق اللجنة اجتماعاةها بمحاحر مكتوبة وتحف لد األماية العامة للهيئة.
ح .يعقد مجل اإلدارة أول اجتماع له بعد ق رار الرئي بتشــــكيل المجل بدورة جديدة الختيار رئي المجل
ويـائبـه بـاالقتراع الســــري من قبـل األعضــــا المنتصعين لكـل منصــــب على حـد على أن يبـدأ بـاختيـار رئي
المجل  ،ويتولى األمين العـام اإلعـداد والترتيـب لهـذا االجتمـاع ،يفوز بـالمنصــــب الـذي حصــــل على أاثر
األصـوات ،وإذا تسـاو ت أصـوات أاثر من مترشـح يعتبر الفائز هو المترشـح األقدم عضـوية في الهيئة ،وفي
حال التساوي في األقدمية يتم إجرا القرعة بينهم.

المادة الثالثة عشرة:
موعد إجرا االنتصابات
يتم تحـديـد موعـد إجرا االنتصـابـات من قبـل لجنـة االشــــراف على أن يكون تـاريصهـا قبـل مـدة ال تقـل عن شــــهرين من
تاريخ يهاية دورة المجل القائم.

المادة الرابعة عشرة:
طريقة اإلبالغ
يبل جميع األعضـــا األســـاســـيين بموعد وإجرا ات وتعليمات عمليات التصـــويت واالنتصا  ،وينشـــر في وســـائل
التواصل اإلجتماعي والموقع االلكترويي للهيئة وعبر الرسائل االلكترويية لألعضا .
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المادة الصامسة عشرة:
قواعد ترشح أعضا مجل
تجري انتصابات عضوية مجل

اإلدارة
اإلدارة تحت إشراف الجهة المشرفة وفقا إلجرا ات وآليات الترشح اآلتية:

 .1شروط الترشح:
أ .إيداع طلب الترشــيح لد لجنة اإلشــراف خالل المدة المحددة لتلقي طلبات الترشــح مع إرفاق الســيرة
الذاةية.
 .أن يكون المترشـح عضـوا أسـاسـيا في الهيئة وأن تكون عضـويته سـارية المفعول قبل تاريخ اإلعالن عن
قبول طلبات الترشيح ،وأال يكون من العاملين في الهيئة.
ت .أن يكون المترشـح مالك أو مدير للمؤسـسـة ،أو رئي أو عضـو مجل إدارة الشـراة أو رئيسـها التنفيذي
أو أحد يوابه أو مديرها ب موجب تفويض من المؤســســة/الشــراة يوحــح المنصــب ومصــدق عليه من
الغرف.
ث .أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية على األقل من جهة معترف بها في المملكة.
ج .أال تقل خبرة المترشح عن عشرة سنوات في مجال المقاوالت.
ح .أال يكون المرشح مرتبطا بعالقة قرابة من الدرجة األولى مع أي مرشح آخر لعضوية المجل .
خ .أن يقدم التزام ببذل جز من وقته للوفا بمتطلبات و مسؤوليات عضويته في مجل اإلدارة.
د .أن يكون حسـن السـيرة والسـلوك ولم يسـبق أن حكم عليه بحكم قضـائي مصل بالشـرف واألماية ما لم
يرد إليه اعتبار .
ذ .أال يكون سبق له الحصول على عضوية مجل االدارة في الدورتين السابقتين إلجرا اإلنتصابات.
 .2حوابط الترشح:
أ .يكون الترشح فرديا وال يجوز االتفاق بين المترشحين على قوائم انتصابية لعضوية المجل .
 .يتم إقفال با الترشح لالنتصا خالل  7أيام عمل من تاريخ فتح با الترشح وال تقبل أي طلبات بعد
إغالق با الترشح.
ت .تعد اللجنة قائمة أولية بأسما المرشحين خالل عشرة أيام على األاثر من إقفال با الترشيح وتعلن
قائمة المرشحين من خالل األماية العامة للهيئة.
ث .تعلن األسما النهائية للمرشحين بعد فح االعتراحات والتظلمات قبل خمسة عشر يوما على األقل
من إجرا االنتصابات.
 .3حوابط التعريف بالمترشح:
أ .إصــدار دليل يحتوي على معلومات عن ال مرشــح يوحــح بها مؤهالته وخبراةه وســيرته الذاةية مشــتملة
على إيجـا اةـه العلميـة والمهنيـة واؤيتـه وأهـدافـه وخططـه التي يرمي إلى تحقيقهـا ،ويتم توفير هـذا
الدليل في مقر الهيئة وفروعها الطالع الناخعين عليه ،وينشر في موقع الهيئة اإللكترويي.
 .يجوز للمترشــحين اســتصدام الصــحف المحلية والمجالت المهنية المتصصــصــة في اتابة مقاالت مهنية
لطرح وجهات يظرهم وآاائهم المهنية ،اما يمكنهم االســتفادة من مواقعهم االلكترويية الصاصــة بهم
للتعريف بأيفسهم.
ت .يلتزم المترشـــح في تنفيذ أســــلو التعريف بمراعاة اآلدا العامة الســــائدة ،وقيم المجتمع وما يحقق
المنافسة العادلة وااللتزام بالضوابط اآلتية:
 .1التقيد باأليظمة واللوائح وقواعد وأخالقيات المهنة واحترام النظام العام وقيم المجتمع وثوابته.
 .2المنافسة الشريفة و مراعاة حقوق غير من المترشحين و عدم التعرض لهم بما قد يؤثر عليهم سلبا.
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.3
.4
.5
.6
.7

عدم التعرض سلبا لألفراد المقاولين أو الكيايات المهنية بأي وسيلة من الوسائل.
عدم التأاير على الناخعين أثنا عملية االقتراع.
يكون المرشــح مســؤوال عن أي مصالفة يرتكبها هو أو أحد مســاعديه دون أن يصل ذلك بمســؤولية
مرتكب المصالفة.
وقف التعريف و إ الة اآلثار الناةجة عنها بنهاية المدة المحددة.
يحظر على المرشح القيام باآلتي:
أ .اإلخالل بالنظ ام العام أو إاارة الفتنة أو أي يزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو اإلسـا ة الى أي
من الناخعين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 .اسـتصدام المسـاجد أو المرافق العامة أو المنشـآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الصيرية
أو األيـديـة الريـاحــ ـيـة والثقـافيـة ،أو الهيئـات العـامـة ،أو جمعيـات النفع العـام ،وغيرهـا من الهيئـات
والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها ألغراض الحملة االنتصابية.
ت .استصدام القنوات التلفزيويية الحكومية أو الصاصة داخل المملكة أو خارجها.
ث .القيام بأي يشاط دعائي ألغراض الحملة االنتصابية بدعم من أي جهة أجنعية.
ج .اسـتصدام شـعار الدولة الرسـمي ،أو علمها ،أو أي شـعار حكومي ،أو شـعار الهيئة ،أو اإلشـااات
والرموز الـدينيـة ،أو التـاريصيـة ،أو القبليـة ،أو أســ ـمـا أو صــــور الشــــصصــ ـيـات العـامـة في الحملـة
االنتصابية.
ح .التضامن مع أي مرشح آخر أو االشتراك معه في مادة إعاليية أو دعائية.

ث .تتولى لجنة اإلشـراف التأاد من مد التزام المترشـحين بتعليمات وحـوابط التعريف بالمرشـحين وحـبط
المصالفات التي قد يرتكبها المترشـــحون ،وتصـــحيحها دون التأاير على حقوق بقية المترشـــحين ويتحمل
المترشح المصالف تكاليف التصحيح ويتم استبعاد من قائمة المترشحين النهائية بنا على قرار منها.

المادة السادسة عشرة:
أسلو االنتصا
 .1يتم التصويت على المرشحين إلكتروييا بشكل اامل مع حمان السرية وعدم اال ختراق.
 .2للناخب صوت واحد فقط يصتار به مرشح واحد فقط من المرشحين.
 .3أن يكون قـد مضــــى على عضــــويـة النـاخـب في الهيئـة ثالثـة أشــــهر على األقـل قبـل أن يصــــوت في عمليـة
االنتصا .

المادة السابعة عشرة:
الشكاو واالعتراحات والتظلمات
تتولى لجنة اإلشراف النظر في الشكاو واالعتراحات والتظلمات الواردة وفقا لما يلي:
 .1االعتراض على قائمة المترشــحين األولية خالل أســبوع من تاريخ يشــرها واإلعالن عنها ،يكون االعتراض متاحا
لجميع المرشحين والناخعين.
 .2االعتراض على قائمة الناخعين األولية ممن يحق لهم اإلدال بأصــــواةهم خالل أســــبوع من تاريخ يشــــر قوائم
الناخعين و اإلعالن عنها و يكون االعتراض من المترشحين و الناخعين.
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المادة الثامنة عشرة:
حاالت االعتراض
يكون االعتراض في األمور اآلتية:
 .1عدم ايطباق شروط الترشح على أحد من المترشحين.
 .2عدم ايطباق شروط العضوية األساسية على الناخعين وسريان عضويتهم.
 .3المصالفات و التجاو ات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات و إجرا ات االنتصابات.
 .4االعتراحات التي تر اللجنة أهمية األخذ بها.
 .5القرااات التي تصـدرها اللجان الفرعية المسـايدة للجنة اإلشـراف والتي قد تؤثر على سـير العملية االنتصابية أو
نتائجها.

المادة التاسعة عشرة:
البت في حاالت االعتراض
تتولى لجنة اإلشـراف دااسـة الشـكاو و االعتراحـات و التظلمات الواردة و إصـدار القرااات الالزمة و يعتبر قرارها
في هذا الشأن يهائيا و ذلك على النحو التالي:
 .1استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.
 .2استبعاد أي ياخب من قائمة الناخعين.
 .3إيقاف أي يشاط انتصابي.
 .4إيقاف أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية لالنتصابات.

المادة العشرون:
لجنة الطعون
يشكل الرئي لجنة مكوية من ثالثة أعضا للنظر في الطعون الواردة على نتائج االنتصابات النهائية وفقا لآلتي:
 .1عضوين من الجهة المشرفة على أن يكون أحدها رئيسا للجنة.
 .2عضو من األعضا االساسيين.
 .3تعين اللجنة مقراا لها من بين أعضا اللجنة أو من خارجهم.

المادة الحادية والعشرون:
إجرا ات الطعون:
يجوز لكـل مترشــــح الطعن في نتـائج االنتصـابـات النهـائيـة أمـام لجنـة الطعون بتقـديم اعتراض مكتو
أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ إعالن النتائج.

خالل مـدة

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

المادة الثالثة والعشرون:
إعادة االنتصابات:
ال يجوز إعادة االنتصابات إال بموافقة الرئي

و بنا على توفر األسبا

الموجبة لذلك.
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المادة الرابعة والعشرون:
الفوز بالعضوية:
يفوز بالعضـوية المترشـحون الذين حصـلوا على أاثر األصـوات ،وإذا تسـاوت أصـوات أاثر من مترشـح ،يعتبر الفائز هو
المترشح األقدم عضوية في الهيئة وفي حال التساوي في األقدمية يتم إجرا القرعة بينهم.

المادة الصامسة والعشرون:
نتائج االنتصابات:
تقوم لجنة اإلشــراف بعد انتها الفترة الالزمة للطعون برفع نتائج االنتصابات النهائية للرئي
بتشكيل المجل .

إلقرارها ،وإصــدار قرار

المادة السادسة والعشرون:
حاالت االعتذار:
المجل

أو يائبه عن منصبه تبقى عضويته في المجل

سارية ،ويتم انتصا

بديال له من أعضا

 .1إذا اعتذر رئي
المجل .
 .2إذا اعتذر عضــــو من أعضــــا مجل اإلدارة المنتصعين من الجمعية العمومية عن عضــــوية المجل أو انتهت
عضــويته ألي ســبب ذار في حاالت انتها العضــوية في هذ الالئحة ،يتم اختيار العضــو الحاصــل على أاثر
األصوات من قائمة االحتياط ،وتكون مدة عضويته حتى يهاية مدة السلف.
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الفصل الرابع
التسجيل والعضوية
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المادة السابعة والعشرون:
التسجيل والعضوية
 .1استقبال الطلبات:
يتم التســجيل وطلب العضــوية عن طريق الموقع اإللكترويي للهيئة ،وســيتم إشــعار صــاحب الطلب بقبول طلبه أو
أسبا الرفض إلكتروييا.
 .2شروط الطلبات:
تكون العضوية في الهيئة على النحو اآلتي:
أ .عضوية أساسية:
ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخ لهم بمزاولة مهنة المقاوالت ،الذين سددوا مبال اشترااات العضوية
السنوية المقررة ،بما فيهم الشراات المصتلطة التي تكون حصة السعودي فيها ال تقل عن .%50
 .عضوية انتسا :
 .1المقاولون غير السعوديين العاملين في المملكة العربية السعودية والمرخ لهم بمزاولة مهنة
المقاوالت ،الذين سددوا مبال اشترااات العضوية السنوية المقررة ،بما فيهم الشراات المصتلطة التي
تقل فيها حصة السعودي عن .%50
 .2المهتمون بقطاع المقاوالت من غير المقاولين ،الذين سددوا مبال اشترااات العضوية السنوية المقررة
ويشمل ذلك اال مما يلي:
• المهندسين والفنيين واألفراد.
• األااديميين والطال .
• المهتمين بصناعة المقاوالت من الموردين وغيرهم.
ويقوم مجل اإلدارة بوحع واعتماد الضوابط والمعايير الصاصة بقبول طلبات عضوية االنتسا بما فيها عدم
أحقيتهم الترشح لعضوية مجل اإلدارة وال التصويت في الجمعية العمومية.
ت .عضوية فصرية:
ويتمتع بها من يقرر المجل منحها إياها ممن يقدم إسهامات متميزة تصدم أهداف الهيئة ،ويعفي العضو الفصري
من رسوم االشتراك ويكون منحها وفقا لما يلي:
 .1أن يتم ترشيحه من قبل ثالث أعضا من مجل اإلدارة او عشرة أعضا أساسيين من أعضا الجمعية
العمومية أو من قبل األمين العام.
 .2أن يعد األمين العام تقريرا حول إسهاماةه في خدمة صناعة المقاوالت.
 .3األعضا الفصريين ال يحق لهم الترشح لعضوية مجل اإلدارة وال التصويت في الجمعية العمومية.

المادة الثامنة والعشرون
دااسة الطلبات
على المقاول أن يكمل عملية التسـجيل على الموقع اإللكترويي وتقوم الهيئة بالتحقق من حسـا
ثم تقوم بدااسة طلب العضوية والتحقق من استيفا الشروط بعدها يتم استيفا مبال االشترااات.

المقاول ومن
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المادة التاسعة والعشرون
إصدار شهادة العضوية:
أي

يتم إصــــدار شــــهادة االنتســــا لعضــــوية الهيئة بعد التحقق من بيايات ومعلومات المقاول وفي حال يق
معلومات حرورية يتم رفض طلب العضوية وإخطار المقاول بالمعلومات التي يجب استيفائها.

المادة الثالثون:
مدة الشهادة
تجدد الشــهادة دوريا ويســتلزم اســتيفا مبال اشــترااات العضــوية والتحقق من صــالحية جميع معلومات وبيايات
المقاول ذات العالقة.

المادة الحادية والثالثون:
استئناف طلب العضوية
يحق للمقاول عند رفض طلب عضــويته إعادة طلب العضــوية إلكتروييا من خالل الموقع االلكترويي وســيتم النظر
في إعادة الطلب بعد استكمال المعلومات والعيايات المطلوبة.
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الفصل الصام
المصالفات والجزا ات
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المادة الثايية والثالثون:
المصالفات و الجزا ات
اإلجرا
.1

.2
.3

ات:
تقوم الهيئـة بـاإلشــــراف الكـامـل على مـد تطعيق المقـاولين لميثـاق المقـاول في بيئـة العمـل وذلـك
بـالتنســــيق مع الجهـات ذات العالقـة مثـل إدااات الســــالمـة بـالـدفـاع المـديي وغيرهـا ممن لـه دور في تعزيز
الرقابة على المصالفات التي تحدث قبل وأثنا وبعد انتها العمل.
يحق لمن تفوحـه الهيئة لتولي اإلشـراف على مد تطعيق المعايير واالشـتراطات في بيئة العمل أن يقوم
بالتحقق من صالحية المستندات المتعلقة بنشاط المقاول.
يتم تبلي الجهة المصالفة عند مصالفتها لسـلوك المقاول وتمنح فترة زمنية مناسـبة حسـب ما يرا المفوض
من الهيئة إل الة المصالفة ،فبن لم يقم بذلك يتم الرفع للمجل للنظر في تحذير ببلغا عضــويته ثم إذا لم
يقم بب الة المصالفة يتم رفع تقر ير بشأيه للجهات ذات العالقة لتطعيق المصالفة أو الغرامة بحقه.

المادة الثالثة والثالثون:
قائمة المصالفات والجزا ات
تعد الهيئة قائمة  /ســـجل بمصالفات المقاولين التي ســـتقع على من يرتكبها من خالل الحمالت التفتيشـــية التي
ستقوم بها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.

المادة الرابعة والثالثون:
العقوبات الصاصة بالمصالفات
يتم تطعيق العقوبـات من خالل الجهـات ذات العالقـة بعـد رفع تقرير بـالمصـالفـة لهـا وإبالغ الجهـة المصـالفـة بـبرســــال
بريد مســــجل مع تحديد يوع المصالفة ويعتبر تاريخ التوقيع باســــتالم الصطا أو االمتناع عن اســــتالمه بمثابة تاريخ
ابالغه بالقرار ،ويحق للجهة المصالفة التي ترفض قرار المصالفة التظلم لد الجهات المصتصة.
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الفصل السادس
إيرادات الهيئة
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المادة الصامسة والثالثون:
إيرادات الهيئة
مبال اشترااات العضوية
تتقاحي الهيئة مبال اشترااات األعضا حسب ما تقر الجمعية العمومية.

المادة السادسة والثالثون:
إيرادات خدمات الهيئة
تفوض الجمعيـة العموميـة مجل إدارة الهيئـة بـاعتمـاد وتعـديـل المقـابـل المـالي للصـدمـات التي تؤديهـا الهيئـة
ومنها:
 .1االعتمادات والتصديق للوثائق والمستندات والتوقيعات والصطابات الصادرة من الهيئة.
 .2تقديم االستشااات الفنية في مجال اختصا الهيئة ،وفقا للضوابط التي يقرها المجل .
 .3تنظيم الدواات لتأهيل المقاولين والفنيين والمحكمين والعاملين في صناعة المقاوالت.
 .4إقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العالقة بقطاع المقاوالت ،والمشاراة فيها.
 .5التحكيم الفني في المنازعات.
 .6النشر العلمي والكتب والدااسات والبحوث والترجمة والمعلومات المتعلقة بقطاع المقاوالت.
 .7أي خدمات أخر يقرها المجل في حدود اختصا الهيئة.

المادة السابعة والثالثون:
إيرادات أخر
 .1عوائد استثمار أموال الهيئة
 .2اإلعايات الحكومية إن وجدت.
 .3الهبات والتبرعات التي يقبلها المجل

.

المادة الثامنة والثالثون:
سياسة استثمار أموال الهيئة
 .1يقترح مجل اإلدارة سياسة استثمار الهيئة وتقرها الجمعية العمومية.
أ .يتم تحديد مجاالت االستثمار مع مراعاة عدم تضار المصالح.
 .يتم تحديد فترات االستثمار طويلة وقصيرة األجل.
ت .يتم تحديد النسبة المئوية لالستثمار.

المادة التاسعة والثالثون:
أحكام عامة
 .1تسري أحكام هذ الالئحة وتعديالتها ،بعد إقرارها من الجمعية العمومية.
 .2يحق إجرا أي تعديل أو حذف أو إحـافة لنصـو هذ الالئحة باقتراح من مجل
األماية العامة.
 .3ال يجوز للهيئة أن تنفق أموالها في غير األغراض التي أيشئت من أجلها.

إدارة الهيئة وإعداد من قبل
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