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  الجديدمشروع نظام تصنيف المقاولين 
 :  األوىل املادة

 السياق يقتض مل ما أمامها املبينة املعاني النظام هذا يف وردت أينما اآلتية والعبارات باأللفاظ يقصد

 .  ذلك خالف

  .والقروية البلدية ونؤالش وزارة: الـــوزارة

 .والقروية البلدية ونؤالش وزير: الوزيـــــــر

 ون تصنيف املقاولني .ؤالوكالة: وكالة الوزارة لش

 .املقاولني تصنيف لنظام التنفيذية الالئحة: الالئحــــة

 .التنفيذية والئحته للنظام تنفيذًا ؛ والقروية البلدية الشؤون وزير يصدرها اليت القرارات: القرارات

 والدرجة اجملال يف لوضعه ؛ والتنفيذية ، واإلدارية ، والفنية ، املالية ، املقاول إمكانيات تقويم: التصنيف

 .التنفيذية والئحته النظام هذا ألحكام وفقًا املناسبة

 لتنفيذ غريه مع مشرتكًا أو منفردًا بالقيام نظامًا له املرخص االعتباري أو الطبيعي الشخص: املقـــــاول

 .أو القرارات  التنفيذية الالئحة يف احملددة اجملاالت أحد يف عقد

 .املقاول فيه يصنف الذي العمل نوع: اجملـــــال

 .اجملاالت من جمال يف الفرعية األعمال من معني نوع: النشـــاط

 .تصنيفه عند املقاول عليها حيصل اليت النتيجة: الدرجــة

 . للتقويم املستخدمة رالعناص جمموعةاملعيار  :  

 

 : الثانية املادة

 .والئحته التنفيذية النظام هذا أحكام وفق املقاولني تصنيف الوزارة تتوىل

 : الثالثة املادة

وما حتدده الالئحة  العامة املعنوية الشخصية ذوات واألجهزة احلكومية واملصاحل للوزارات جيوز ال

 وكان مصنفًا، املقاول كان إذا إال للتصنيف خيضع عمشرو ألي عطاء أو عرض أي قبولالتنفيذية 

 .عليها املقاول تصنيف مت اليت والدرجة اجملال يف يقع املشروع

  :  الرابعة املادة

 التصنيف بقراٍر من الوزير .ودرجات حتدد وتعدل جماالت 



2 
 

 :  اخلامسة املادة

من الوزير بعد االتفاق مع وزير املالية ووزير االقتصاد  لكل درجة بقراٍراحلدود املالية حتدد وتعدل 

 . والتخطيط

         :  السادسة املادة

أو  جماٍل يف والتنفيذية واإلدارية والفنية املالية مقدرته مع تتناسب اليت الدرجة يف املقاول تصنيف يتم

 حتددها اليت واالشرتاطات معايريلل وفقًا وذلك ، التصنيفوأنشطة  جماالت من أكثر أو واحٍد نشاٍط

 . التنفيذية  الالئحة

                            :  السابعة املادة

 طلبه معززًا  شهادة تصنيفه بالرفع أو اإلضافة أو احلذف ألي جمال أو نشاط تعديل يطلب أن للمصنف

 احتددهالشرتاطات اليت وفقًا ل ذلك ، ويصنف حبسب ما حتقق له ،  تؤيد اليت والبيانات باملعلومات

  . التنفيذية الالئحة

 :  الثامنة املادة

 اليت والدرجة ،نشطة أو اال اجملاالت أو اجملال يف املقاول بتصنيف قرارًا يفوضه من أو الوزير يصدر

 اهحتدداليت  ةلمدوفقًا ل بذلك شهادة ومينح ،وبيانات   معلومات من توافر ما على بناًء يستحقها

  التنفيذية . الالئحة

 

 :  التاسعة املادة

 تنفيذ جمال يف مصنفًا منهم كل يكون أن جيب ، ما مشروٍع تنفيذ يف أكثر أو مقاوالن تضامن إذا

لتنفيذه , وأن تكون درجة تصنيف أٍي من  املطلوبة والدرجة اجملال يف مصنفًا األقل على وأحدهم املشروع

، واحدة فقط من درجة املشروع  املتضامنني الباقني بنفس الدرجة املطلوبة لتنفيذ املشروع أو أقل بدرجٍة

 . ئحة التنفيذيةالوفقًا ملا توضحه ال اخلربة التنفيذيةويتم حساب 

 : العاشرة املادة

حدث أي تغري قانوني على وضع املنشأة املصنفة , فعلى املنشأة التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف  اذا

 التنفيذية . لتنظيمات اليت حتددها الالئحةللحاالت  و اوفقًا 

  : عشرة احلادية املادة

 يف بها املعمول اإلجراءات حسب األجنيب االستثمار لنظام وفقًا بالعمل له املرخص املقاول يصنف  

 .السعودي  املقاول تصنيف
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  : عشرة الثانية املادة

التصنيف  مبعايريالتصنيف املوجودة لديها دون االعتداد معايري تصنف الشركات املختلطة حبسب 

التصنيف اخلاصة بالشريك األجنيب وفقًا للشروط اليت  عايريالشركاء ، وجيوز االعتداد مباخلاصة ب

 .التنفيذية  حتددها الالئحة 

 

 

 املادة الثالثة عشرة :

من الوزير مقابل مالي على املقاولني الذين يتقدمون بطلبات التصنيف أو إعادة التصنيف أو  حيدد بقراٍر

 .أي اجراءات و خدمات  أخرى تقدم هلم  من قبل الوكالة تعديل شهادة التصنيف أو 

 : عشرة رابعةال املادة

ختفض درجة تصنيف املقاول و يوقف و يلغى تصنيفه حسب جسامة املخالفة و ذلك وفقًا ملا 

 حتدده  و توضحه الالئحة التنفيذية  .

 : عشرة ةامساخل املادة

 الصادرة والقرارات والئحته التنفيذية النظام هذا ألحكام وفقًا وتلغى وتعدل التصنيف شهادات تصدر

 .لذلك  تنفيذًا

 :ةة عشرسادساملادة ال

وما حتدده الالئحة على الوزارات واملصاحل واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة 

تزويد الوزارة باملعلومات والبيانات  وامللحوظات اليت تطلبها عن املقاولني ألغراض التنفيذية 

وكذلك املشاريع اليت نفذها املقاولني أو حتت التنفيذ ، وذلك حسب مناذج التصنيف 

 .تعدها الوزارة  

 املادة السابعة عشرة :

 يقل الإلغاء التصنيف  أو التصنيف قرارات من املقاولني تظلمات يف للنظر جلنة الوزير من بقرار تكّون

 وتعتمد باألغلبية اللجنة قرارات وتصدر قانونيًا مستشارًا أحدهم يكون أن على ، ثالثة عن أعضائها عدد

. الوزير من

________________________________________________________ 
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 :  عشرة الثامنة املادة

إلغاء  أو التصنيف قرارات من املقاولني تظلمات يف ومقرر جلنة النظرمينح بقرار من الوزير أعضاء 

 مكافأة مالية نظري ما يقومون به من أعمال .  التصنيف 

  : ة عشر التاسعة املادة

 مدة خاللأو إلغاء التصنيف  قرارات التصنيف من املقاولني تظلمات يف النظر جلنة أمام التظلم للمقاول

ويسرتد يف حالة صدور التنفيذية حتدده الالئحة مقابل مالي القرار  ويفرض  إبالغه تاريخ من يومًا ستني

 . القرار لصاحله

 :  العشرون املادة

 يف النظر جلنة من الصادر القرار إبالغه تاريخ من يومًا ستني خالل املظامل ديوان أمام التظلم للمقاول

 . املقاولني تظلمات

 :  العشرون الواحدة و املادة

 اجلريدة يف النظام نشر تاريخ من يومًا تسعني خالل النظام هلذا التنفيذية الالئحة الوزير يصدر

 .الرمسية

 :  والعشرون ةنيالثا املادة

 . نشره تاريخ منبعد مضي تسعني يومًا  به ويعمل الرمسية، اجلريدة يف النظام هذا ينشر

 :  والعشرون الثالثة املادة

هـ 20/03/1427وتاريخ ( 18م /) نظام تصنيف املقاولني الصادر باملرسوم امللكي رقمحمل  النظام هذا حيل

 .وقرارات  أحكام من معه يتعارض ما وكل فيذية،نوالئحته الت

 


