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مقدمة
يهدف هذا الدليل الى ايضاح طريقة استخدام بوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن والتي 
للمنشآت  تصنيف  شهادة  تمنح  حيث  واإلسكان.  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  أطلقتها 
الالزمة.  الشروط  التي تستوفي  الهندسية  االستشارية  والمكاتب  (المقاولين)، وللشركات 

والتمام هذا االجراء، سيحتاج المتقدم للطلب التحقق من وجود: 

                 سجل تجاري ساري المفعول للمنشآت (للمقاولين)، وترخيص مكتب هندسي   
                 للمنشآت الهندسية

                 سجل تجاري ساري المفعول مشتمالً على االنشطة الخاضعة لنظام التصنيف  
                 للمنشآت (للمقاولين)

                 قوائم مالية مرفوعة على برنامج قوائم آلخر سنتين على ان ال تقل عن سنة 
                 واحدة (السنة الحالية او السنة الماضية)

المستخدمين المستفيدين من هذا الدليل 
المنشآت (المقاولين) والشركات والمكاتب االستشارية الهندسية، على أن يكون 

المستخدم لديه حساب على بوابة بلدي.
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شهادة  التصنيف 1
تقديم طلب
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خطوات استخدام البوابة

الدخول للصفحة الرئيسية للموقع اإللكتروني لخدمات بلدي كما في الشكل 
أدناه، والضغط على خدمة ”تصنيف مقدمي خدمات المدن ".

يحتوي هذا الدليل على خطوات استخدام بوابة تصنيف األعمال.
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الضغط على خدمة تقديم طلب شهادة التصنيف. 2
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قراءة تفاصيل متطلبات التصنيف الجديدة، ثم تحديد اختيار االقرار باتفاقية 
استخدام النظام، ومن ثم الضغط على خدمة ”ابدأ الخدمة“
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بتسجيل الدخول بواسطة النفاذ الموحد، أو بواسطة منصة بلدي. 4
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اختيار نوع التصنيف الخاص بالطلب  5

تصنيف المنشآت (المقاولين) 6 A

في حال إختيار تصنيف المنشآت (المقاولين) الرجاء قراءة الفقرة 
أما في حالة إختيار تصنيف المكاتب االستشارية الهندسية يرجى قراءة الفقرة 

A
B
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اختيار المجاالت (االنشطة) الخاصة بالمنشأة للتقدم بطلب التصنيف 6 A.1
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ثم الضغط على تقديم 6 A . 2

في حال تم استيفاء المعايير الفنية، يتم الضغط على خدمة "طلب تصنيف ائتماني" 
للبدء بالطلب.

6 A . 3
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تصنيف المكاتب االستشارية الهندسية 6 B

ادخال رقم ترخيص المكتب االستشاري الهندسي والضغط على خدمة "بحث". 6 B . 1

momra.gov.sa

2021- 144212



الضغط على (النقطة الزرقاء) كما هو موضح ادناه، لعرض تفاصيل المكتب 
االستشاري الهندسي, الضغط على خدمة "تقديم".

6 B . 2
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في حال لم يتم استيفاء المعايير الفنية لدى الهيئة السعودية للمهندسين، الضغط 
على خدمة "اضغط هنا للبدء باإلجراء" لإلنتقال الى صفحة الهيئة السعودية للمهندسين 

والحصول عليها.

6 B . 3

صفحة الدخول للهيئة 
السعودية للمهندسين
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في حال تم استيفاء المعايير الفنية، الضغط على خدمة "طلب تقييم ائتماني" 
للبدء بالطلب.

شهادة استيفاء المعاييراالئتمانية
يمكن الحصول عليها بالمسار السريع من خالل شركة بيان للمعلومات االئتمانية، او بالمسار العادي من خالل البوابة

ادخال نوع الطلب "المسار العادي" وثم أدخل المعلومات في الحقول المخصصة. االجابة على 
"هل يتم رفع القوائم المالية على برنامج قوائم؟" بنعم أو ال.
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إقرار القبول ثم الضغط على ”تقديم“ لإلنتهاء من العملية. 8

يتم تقديم الطلب بنجاح عند ظهور الشاشة أدناه 9
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للتحقق من حالة الطلب، يمكنكم الذهاب الى القائمة الرئيسية من خالل خدمة "شهادة 
تصنيف األعمال" و الضغط على "طلباتي".
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قراءة تفاصيل الصفحة، ثم تحديد اختيار االقرار باتفاقية استخدام النظام ،ومن ثم الضغط 
على خدمة  "ابدأ الخدمة".
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اختيار الطلب والضغط على خدمة "الدخول الى الطلب". 12

الضغط على "ابدأ" للتحقق من الطلب. 13

سيقوم المدقق بمراجعة طلبكم، وفي حال تمت الموافقة عليه وتم اصدار الشهادة، يتم مراجعة 
الطلب، سيمكنكم اإلطالع على الشهادة وطباعتها من خالل الضغط على خدمة  "طباعة التصنيف".
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اصدار الشهادة اإللكترونية كما يظهر أدناه. 15
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نموذج عن شهادة تصنيف المكاتب االستشارية الهندسية
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شهادة  التصنيف 2
التحقق من
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التحقق من شهادة التصنيف

الدخول الى صفحة التحقق من شهادة التصنيف 1

الضغط على بحث وإدخال رقم السجل التجاري أو رقم الترخيص. 2
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طلب تظلم 3
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طلب تظلم

الدخول الى صفحة طلباتي وإختيار التصنيف المراد لتقديم طلب التظلم والضغط على 
طلب التظلم (للتصانيف الصادرة في آخر ٦٠ بوم)

1

الضعط على تقديم 2
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طلب تظلم

إدخال كامل المعلومات المطلوبة والضغط على تقديم. 3

الضعط على تأكيد. 4
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طلب تظلم

يتم تقديم طلب التظلم بنجاح عند ظهور الشاشة أدناه. 5
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حذف الطلبات 4
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حذف الطلبات

الدخول الى صفحة طلباتي وإختيار الطلب المراد حذفه والضغط على عالمة الحذف. 1

الضغط على تأكيد الحذف  2
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حذف الطلبات

يتم حذف الطلب بنجاح عند ظهور الشاشة أدناه 3

ويتم رفض الحذف في حال كان التقييم الفني واالئتماني مكتمل. 4
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الخاضعة  للتصنيف 5
االنشطة االقتصادية 
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االنشطة المعتمدة لتصنيف المنشآت

أنشطة  التقنية

تركيب معدات االتصاالت
تركيب ا��واس�ب املركز�ة

بيع معدات وأجهزة سلكية والسلكية
تقديم خدمات االتصاالت الثابتة

النطاق العر�ض الثابت
تقديم خدمات االن��نت السلكية

تقديم خدمات املعطيات السلكية
تقديم خدمات االتصاالت املتنقلة

النطاق العر�ض املتنقل
تقديم خدمات االن��نت الالسلكية

تقديم خدمات املعطيات الالسلكية
(GMPCS) تقديم خدمة االتصاالت ال��صية املتنقلة ع�� األقمار الصناعية

(GMPCS) تقديم خدمة �شغيل أنظمة وشب�ات االتصاالت ال��صية املتنقلة ع�� األقمار الصناعية
(VSAT) تقديم خدمة االتصاالت باستخدام نظام الف�سات

تقديم خدمة االن��نت ع�� الطائرات �� أجواء اململكة
تقديم خدمة الهاتف املتنقل ع�� الطائرات �� أجواء اململكة

تقديم خدمة األقمار الصناعية ذات النطاق العر�ض
(MVNO) تقديم خدمات مشغ�� شب�ات االتصاالت املتنقلة االف��اضية
(IoT- VNO) تقديم خدمات مشغل الشبكة االف��اضية إلن��نت األشياء

(AVL) تقديم خدمة النظام اآل�� إلدارة املركبات
(CSP) تقديم خدمة تأج�� مرافق االتصاالت

تحليل النظم
تصميم و�رمجة ال��مجيات ا��اصة

صيانة برمجيات وتصميم صفحات املواقع
تقديم خدمة إدارة ومراقبة شب�ات االتصاالت واملعلومات

تقديم خدمات التصديق الرق��
تقديم خدمات الرسائل القص��ة

تقديم خدمة مراكــز االتصـال
ال���يل لتقديم خدمات ا��وسبة ال��ابية

إقامة الب�ية األساسية الستضافة املواقع ع�� الشبكة وخدمات تجه�� البيانات واأل�شطة املتصلة بذلك
تصميم املواقع اإللك��ونية

البحث والتطو�ر �� مجال الهندسة والتكنولوجيا
إصالح وصيانة ا��واس�ب ال��صية وا��مولة (بجميع أنواعها وأ��امها)

إصالح وصيانة الطا�عات واملا��ات الضوئية
إصالح وصيانة الشاشات، لوحة املفاتيح، الفأرة، وغ��ها من م��قات مشا��ة 
إصالح وصيانة ا��ر�ات واألنظمة وأجهزة تخز�ن املعلومات الثابتة وا��مولة

إصالح وصيانة أجهزة الهواتف الالسلكية
إصالح وصيانة أجهزة الهواتف ا��مولة (ا��وال)

إصالح وصيانة أجهزة الهاتف الثابت وأجهزة الفاكس
إصالح وصيانة أجهزة االتصاالت العسكر�ة

تصميم واجهة وتجر�ة املستخدم
تقنيات التنقل الذا�ي

تقنيات الرو�وت
تقنية الطباعة ثالثية األ�عاد

تقنيات الواقع االف��ا��� واملعزز
تطو�ر التطبيقات

تطو�ر األلعاب اإللك��ونية
تقنيات الذ�اء االصطنا��

حلول التقنية ا��يو�ة
حلول التقنية املالية

تقنيات سالسل الكتل (البلوك �ش�ن)
تقنيات البيانات ال��مة وعلم وتحليل البيانات

إصالح وصيانة املعدات اإلشعاعية واإللك��ونية الطبية والعالجية
إصالح وصيانة األدوات واملعدات البصر�ة

إصالح وصيانة املناظ�� العسكر�ة
إصالح وصيانة أنظمة التوجيھ وأنظمة ا��رب اإللك��ونية وأنظمة املراقبة العسكر�ة

أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة ملعدات القياس والفحص واالختبار العسكر�ة
 صيانة معدات  اإلطفاء واإلنقاذ

إصالح وصيانة معدات القياس واالختبار واملراقبة  والتحكم 
صيانة أجهزة وتقنيات التحكم �� التلوث

صيانة و�شغيل معدات التحكم �� التلوث
أعمال اإلصالح والصيانة والعمرة لقطع غيار املنظومات العسكر�ة (املركبات والطائرات والسفن العسكر�ة)

صيانة و�شغيل أنظمة الرصد واملراقبة البي�ية املستمرة وغ�� املستمرة
صيانة األجهزة واألدوات املعملية البي�ية

تركيب وتمديد شب�ات التلفز�ون والستاليت
تركيب وتمديد شب�ات الكمبيوتر واالتصاالت 

إصالح وصيانة األجهزة املالحية
أ�شطة خدمات تكنولوجيا املعلومات وا��اسوب األخرى

خدمات االش��ا�ات �� القنوات الفضائية
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االنشطة المعتمدة لتصنيف المنشآت

أنشطة  التشغيل والصيانة والخدمات

خدمات جمع النفايات البلدية 
إصالح وصيانة محطات الطاقة الكهر�ائية وا��والت

إصالح وصيانة محطات وأبراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
تنظيف الشوارع

جمع املواد إلعادة التص�يع
نقل النفايات الصناعية الغ�� خطرة

نقل نفايات البلدية
جمع ونقل النفايات ا��طرة للز�وت املستعملة من منت�� هذه النفايات

نقل النفايات الطبية ا��طرة
جمع ونقل النفايات الناتجة عن أعمال امل�افحة والتنظيف للب�ئة البحر�ة والساحلية

التنظيف العام للمبا�ي
تنظيف خار�� للمبا�ي

تنظيف متخصص للمبا�ي ، �شمل املداخن والنوافذ وغ��ها
تنظيف وصيانة برك السباحة

أ�شطة التطه�� والتبخ�� إلبادة ا��شرات والقوارض
تنظيف الناقالت ما عدا الطائرات

أ�شطة تنظيف اآلالت واملعدات الصناعية
أ�شطة تنظيف الطرق

رعاية وصيانة املن��هات وا��دائق ألغراض اإلس�ان العام
رعاية وصيانة مناظر املبا�ي وا��دائق امل��لية وحدائق األسقف وواجهات املبا�ي ا��اصة  وغ��ها

رعاية وصيانة من��هات الطرق السر�عة
رعاية وصيانة أرا��� املالعب الر�اضية ومالعب ا��ولف 

رعاية وصيانة املياه الساكنة وا��ار�ة ، �شمل (األحواض والبح��ات وممرات املياه وحمامات  السباحة واملناطق املبللة)
رعاية وصيانة نباتات ا��ماية من ال��يج والر�اح والت��ر

أ�شطة خدمات تصميم املناظر الطبيعية
ً
أ�شطة خدمات صيانة األرا��� ل��فاظ عل��ا صا��ة زراعيا و�ي�يا

نقل النفايات ا��طرة
��ب املياه ا��وفية وتجفيف املواقع
تنظيف املبا�ي بالبخار و����ن الرمل 

إصالح وصيانة ا��والت الكهر�ائية ا��اصة بنقل الطاقة أو توز�عها أو األنواع املتخصصة
اصالح وصيانة ا��ر�ات واملولدات الكهر�ائية وأجهزة التوليد البخار�ة

إصالح وصيانة أجهزة التوز�ع والتحكم الكهر�ائية
إصالح وصيانة محطات التقو�ة والتحكم

إصالح وصيانة وتخز�ن البطار�ات األولية و�طار�ات التخز�ن
إصالح وصيانة معدات اإلضاءة الكهر�ائية

إصالح املعدات الكهر�ائية
اصالح وصيانة أسالك التيار الكهر�ا�ي ا��اصة بالدوائر الكهر�ائية 

نقل وتوز�ع املياه
أ�شطة خدمات صيانة املبا�ي

نقل نفايات االس�ستوس
جمع املياه 

�شغيل أماكن إلقاء النفايات البلدية ألغراض التصرف ف��ا
تصر�ف النفايات البلدية عن طر�ق الردم الص�� أو ا��رق �غرض إنتاج الكهر�اء أو البخار أو أنواع الوقود البديلة أو الغاز ا��يوي أو الرماد أو منتجات ثانو�ة أخرى

معا��ة النفايات العضو�ة �غرض تصر�فها
تخز�ن النفايات الصناعية الغ�� خطرة

التخلص ال��ا�ي من النفايات الصناعية الغ�� خطرة
�شغيل مرافق معا��ة النفايات ا��طرة

�شغيل مرافق معا��ة النفايات الطبية ا��طرة
التخلص ال��ا�ي من النفايات ا��طرة

تخز�ن النفايات الصناعية ا��طرة
تخز�ن النفايات الطبية ا��طرة

تخز�ن الز�وت املستعملة
التخلص ال��ا�ي من الز�وت املستعملة

�شغيل مرافق معا��ة الز�وت املستعملة
التدو�ر و�عادة استخدام النفايات البلدية
التدو�ر و�عادة استخدام النفايات ا��طرة

التدو�ر و�عادة استخدام النفايات الصناعية الغ�� خطرة
التدو�ر و�عادة استخدام الز�وت والنفايات الب��ولية

تطه�� و�عادة تأهيل ال��بة �� مواقع التلوث
تنظيف وتطه�� و�عادة تأهيل الشواطئ من امللوثات

إزالة امللوثات عن املياه ا��وفية

381101
422046
422047
381102
381103
381104
381105
381201
381202
381203
812100
812901
812902
812903
812904
812905
812906
812907
813011
813012
813013
813014
813015
813016
813020
813030
381204
431230
439040
331411
331412
331413
331414
331415
331416
331400
331417
360014
811003
381205
360011
382101
382102
382103
382105
382106
382201
382202
382203
382204
382205
382206
382207
382208
383005
383006
383007
383008
390001
390002
390003

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
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االنشطة المعتمدة لتصنيف المنشآت

أنشطة  التشغيل والصيانة والخدمات - تابع

تنظيف املبا�ي ا��ديدة �عد اإل�شاء
م�افحة التلوث بالز�ت أو املواد الكيميائية أو املواد الضارة

تفكيك وتخز�ن االس�ستوس
التخلص من االس�ستوس

مشروعات الري ( �شغيل نظم الري للمشروعات الزراعية )
أ�شطة خدمات أخرى لدعم املرافق لم ترد فيما سبق

أ�شطة تنظيف مبا�ي وتنظيف صنا�� غ�� مصنفة �� موضع آخر
�شغيل احواض تفر�خ االسماك �� املياه العذبة

�شغيل أحواض تفر�خ األسماك �� البحار
ً
إصالح وصيانة األجهزة اإللك��ونية املتعلقة با��واس�ب األخرى غ�� املذ�ورة سابقا

إصالح وصيانة معدات االتصاالت األخرى
إصالح معدات النقل باست�ناء املركبات ذات ا��ر�ات األخرى

إصالح آالت تص�يع املعادن األخرى
إصالح وصيانة معدات قطع و�شكيل املعادن

إصالح وصيانة آالت تصو�ر املس�ندات
إصالح اآلالت الزراعية األخرى

إصالح اآلالت ا��اسبة األلك��ونية وغ�� األلك��ونية
نقل الز�ت من واسطة بحر�ة إ�� أخرى داخل عرض البحر أو من مواقع تجميع الز�وت داخل البحر �� حاالت التلوث

433091
390004
390005
390007
016103
811009
812909
032202
032102
951190
951290
331509
331239
331232
331212
331229
331213
381206

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
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االنشطة المعتمدة لتصنيف المنشآت

أنشطة  المقاولين

اإل�شاءات العامة للمبا�ي السكنية
تركيب البيوت الزراعية

ال��كيبات الكهر�ائية األخرى
أ�شطة أخرى من تمديد االسالك الكهر�ائية واالتصاالت

إصالح وصيانة قنوات الري والسقي وأبراج تخز�ن املياه الرئ�سية
اإل�شاءات العامة للمبا�ي الغ�� السكنية ، �شمل (املدارس ، املس�شفيات، الفنادق ...ا��)

إ�شاء املطارات ومرافقها
اإل�شاءات العامة للمبا�ي ا���ومية

إ�شاءات املبا�ي ا��اهزة �� املواقع 
ترميمات املبا�ي السكنية والغ�� سكنية

ترميمات املبا�ي (التار�خية وال��اثية واألثر�ة)
إ�شاء الطرق والشوارع واالرصفة ومستلزمات الطرق

إ�شاء ا��سور واالنفاق
إ�شاء خطوط السكك ا��ديدية

إ�شاء مهابط الطائرات
تمديد االناب�ب باختالف انواعها للكهر�اء واالتصاالت وغ��ها

تمديد اناب�ب النفط والغاز
تمديدات خطوط املياه ب�ن املدن وداخلها و��شاء شب�ات جديدة

إ�شاء ا��طات وا��طوط الرئ�سية لتوز�ع املياه
إ�شاء قنوات الري والسقي وأبراج تخز�ن املياه الرئ�سية

إ�شاء محطات ومشار�ع الصرف الص�� وشب�ات ا��اري وامل��ات
إ�شاء محطات الطاقة الكهر�ائية وا��والت

إ�شاء محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار
إ�شاء محطات التكر�ر والب��وكيماو�ات واملصا�� 

إ�شاء أرصفة املوا�ئ واملرافق البحر�ة
إ�شاء املوا�ئ واملرا��� السياحية (املار�نا)

إ�شاء السدود 
تنظيف املمرات املائية

إ�شاء �اسرات األمواج وا��ماية لألرصفة
اال�شاءات العامة الر�اضية و�شمل املالعب

أعمال �ش�يد امليادين العسكر�ة
هدم و�زالة املبا�ي وغ��ها 

اعداد وتجه�� املواقع من ا��فر وال�سو�ة 
صب القواعد واالساسات 

التفج�� وال�سف 
تمديد االسالك الكهر�ائية 

تمديد اسالك االتصاالت
تمديدات الشب�ات

تركيب انظمة اإلضاءة 
تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلنذار من ا��ر�ق 

تركيب وصيانة األجهزة األمنية
تركيب وصيانة أجهزة السالمة املرور�ة

تركيب انظمة اضاءة الطرق ومهابط الطائرات 
تركيب املعدات الكهر�ائية واالجهزة امل��لية بما ف��ا لوحات ال����ن 
تركيب انظمة التدفئة بالكهر�اء او الغاز او الز�ت وصيان��ا واصالحها

تركيب انظمة الت��يد وتكييف الهواء وصيان��ا واصالحها
تركيب شب�ات الطاقة الشمسية وصيان��ا واصالحها

تركيب االدوات ال��ية وصيان��ا واصالحها
تمديدات اناب�ب الغاز وصيان��ا واصالحها

تمديدات اناب�ب البخار وصيان��ا واصالحها
تمديدات اناب�ب ا��ر�ق وصيان��ا واصالحها

تمديدات اناب�ب الري وصيان��ا واصالحها
تركيب وتمديد اناب�ب تكييف الهواء وصيان��ا واصالحها

تركيب وصيانة املصاعد 
تركيب و�صالح وصيانة الساللم املتحركة والسيور الناقلة و االرضية

تركيب و�صالح وصيانة االبواب االوتوماتيكية 
تركيب و�صالح وصيانة ما�عھ الصواعق

تركيب و�صالح وصيانة أنظمة العوازل ا��رار�ة واملائية
تركيب وصيانة أجهزة ا��ماية املدنية من األليات واملعدات الثقيلة ا��اصة للتدخل �� حوادث ا��يارات املبا�ي والزالزل ومعدات ووسائل الوقاية الفردية 

تركيب وصيانة صافرات اإلنذار املبكر ومراكز التحكم ��ا 

410010
016104
432190
432119
422044
410021
410022
410023
410030
410040
410041
421010
421020
421030
421040
422010
422021
422031
422032
422041
422050
422060
422070
429010
429020
429030
429040
429050
429060
429071
429072
431101
431210
431220
431240
432111
432112
432113
432131
432132
432134
432135
432140
432150
432210
432240
432220
432230
432251
432252
432253
432254
432260
432911
432912
432920
432930
432950
432961
432962

149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
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االنشطة المعتمدة لتصنيف المنشآت

أنشطة  المقاولين - تابع

تركيب وصيانة أجهزة ومعدات اإلطفاء 
تركيب و�صالح وصيانة انظمة التنظيف املركز�ة 

�شطيب املبا�ي 
تركيب االبواب والشبابيك و�طارات االبواب (الشرشوب) والدر�ز�نات والساللم واملطابخ ا��ش�ية

تركيب االبواب والشبابيك و�طارات االبواب (الشرشوب) والدر�ز�نات والساللم واملطابخ االملونيوم
تركيب االبواب والشبابيك و�طارات االبواب (الشرشوب) والدر�ز�نات والساللم واملطابخ املعدنية

تركيب املظالت والسواتر
تركيب االسقف الداخلية وا��واجز وتلب�س ا��دران باألخشاب

تركيب الس��اميك وال�ا���  
تركيب الرخام

تركيب ا���ر 
تركيب القرميد 

�غطية االرضيات خشب الباركيھ 
�غطية االرضيات باملطاط واملشمع والبالس�يك 

أعمال وتركيب الدي�ورات  
أعمال ال��ي�ن ولصق ورق ا��ائط

أعمال التجصيص واملساح
أعمال الدهانات والطالء للمبا�ي الداخلية وا��ارجية

أعمال الدهانات والطالء لهيا�ل الهندسة ا��ديثة 
تركيب الزجاج واملرايا للمبا�ي
تركيب زجاج واجهات االبراج

ال��كيبات الداخلية للمحالت واملبا�ي املتحركة والقوارب
أعمال تركيب الطابوق 
أعمال تركيب ال��ور

إ�شاء حمامات السباحة 
أ�شطة توف�� خدمات ا��ماية للمبا�ي

أ�شطة خدمات التنظيف للمبا�ي ا���ومية
أ�شطة أخرى من تركيب األجهزة األمنية والسالمة املرور�ة وأنظمة اإلضاءة و�نذار ا��ر�ق والسرقة

ظم اإلنذار بالسرقة أو با��ر�ق، بما �� ذلك صيان��ا
ُ
رصد نظم اإلنذار اإللك��ونية عن قرب أو عن ُ�عد، مثل ن

تقديم ا��دمات الفنية للوقاية وا��ماية من ا��ر�ق
استخراج النفط ا��ام 

استخراج الغاز الطبي��
�شغيل ا��اجر

�شغيل مناجم الرمال أو ا��صباء ، �شمل (الكسارات)
استخراج االسمدة الطبيعية ، �شمل (الفوسفات الطبي�� وأمالح البوتاسيوم الطبيعية)

استخراج ا��ث (أحد أنواع الفحم يت�ون من نباتات متفحمة �� باطن األرض)
استخراج امل�� 

تركيب األجهزة الصناعية �� امل�شآت الصناعية
تركيب معدات التحكم �� العمليات الصناعية

تركيب املعدات واألجهزة اإلشعاعية والطبية
تركيب معدات لعبة البولينغ

تركيب تجه��ات اآلالت واملعدات 
تركيب ما يتعلق بأ�شطة طواح�ن ا��بوب

توليد الطاقة الكهر�ائية
نقل الطاقة الكهر�ائية

توز�ع الطاقة الكهر�ائية و�يعها بالتجزئة
توز�ع الطاقة الكهر�ائية و�يعها با��ملة

املرافق النوو�ة
تنقية املياه 
تحلية املياه

تقليل ملوحة املياه
التخلص من مياه ا��اري 

�شغيل شب�ات ومرافق معا��ة الصرف الص��
تركيب املعدات الصناعية األخرى

تمديدات اناب�ب الغاز والبخار وا��ر�ق والري لم ترد فيما سبق بما ف��ا من صيانة واصالح
تركيب وصيانة أنظمة الرفوف والتخز�ن

تركيب الدي�ورات وال��ي�ن وورق ا��ائط األخرى
بار املياه االنبو�ية

ّ
حفر ا

بار املياه اليدو�ة
ّ
حفر ا

تركيب وصيانة آالت تص�يع واست�ساخ املفاتيح
تركيب اآلالت واملعدات الصناعية األخرى

أ�شطة متعلقة ب��كيب اآلالت واملعدات ع�� املستو�ات األخرى
تركيب أنظمة الرصد واملراقبة البي�ية املستمرة وغ�� املستمرة

أعمال الدي�ور ا��ش��
صناعة ال��كيبات للمحالت واملطاعم ، �شمل ( تركيب دي�ورات وما شا��ها )

432963
432940
433010
433021
433022
433023
433024
433030
433041
433042
433043
433044
433051
433052
433061
433062
433071
433072
433073
433081
433082
433092
439011
439012
439030
811001
811002
432139
802001
711012
061000
062000
081001
081003
089101
089200
089300
332011
332012
332023
332031
332032
332033
351011
351012
351013
351014
351015
360012
360013
360015
370001
370002
332039
432259
432972
433069
422042
422043
331255
332019
332029
332035
162240
310060

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
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االنشطة المعتمدة لتصنيف المنشآت

أنشطة التغذية و االعاشة 

املطاعم مع ا��دمة
البوف��ات ( الكف��يات )

محالت تقديم وجبات الفول و ا��مص و الكبدة والبليلة والبازالء و املطبق وما شا��ها
أ�شطة الوجبات السر�عة ، �شمل ( محالت البي��ا )

( Take Out تناول الوجبة خارج ا��ل ) أ�شطة تقديم الوجبات فقط
أكشاك اعداد الطعام

محالت بيع األكالت الشعبية
محالت شوي األسماك واملأ�والت البحر�ة

محالت شوي ال��وم (املشاكيك)
متعهدي االعاشة با��� والعمرة

مطابخ إعداد الوالئم ل��فالت
أ�شطة املتعهدين الذين يقدمون خدمات الطعام

�شغيل خدمات تقديم الطعام �� املرافق الر�اضية وما شا��ها ع�� أساس إمتياز محدد
�شغيل املقاصف والكفت��يات ع�� أساس إمتياز محدد ، �شمل ( املقاصف والكفت��يات �� املصا�ع وامل�اتب واملس�شفيات واملدارس .. ا�� )

تقديم العصائر الطازجة و املشرو�ات الباردة
أ�شطة أخرى لتقديم املشرو�ات

561010
561021
561022
561031
561040
561070
561091
561092
561093
562112
562111
562901
562902
562903
563020
563090

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

 ISIC4 - 2021 رمز ال�شاط  ال�شاط الرقم

أنشطة المعارض والمؤتمرات 

تنظيم و�دارة ا��شود
تنظيم و�دارة املعارض واملؤتمرات

�شغيل مراكز ومرافق املعارض واملؤتمرات 
أ�شطة أخرى لتنظيم املؤتمرات واملعارض التجار�ة

مرافق الفعاليات ال��ف��ية
مراكز ال��فيھ

تنظيم الفعاليات ال��ف��ية
أ�شطة تفت�ش الفعاليات واملرافق ال��ف��ية

�شغيل مرافق الفعاليات ال��ف��ية

823004
823001
823006
823009
932102
932103
932918
932931
932933

290
291
292
293
294
295
296
297
298
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االنشطة المعتمدة لتصنيف الشركات والمكاتب االستشارية الهندسية

أنشطة الشركات والمكاتب االستشارية الهندسية

أ�شطة االس�شارات �� مجال ا��اسب اآل��
تقديم خدمات االس�شارات الهندسية �� مجال الوقاية وا��ماية من ا��ر�ق

أ�شطة االس�شارات الهندسية واملعمار�ة
إدارة املشار�ع اال�شائية

االس�شارات الهندسية للتخطيط ا��ضري
االس�شارات الهندسية لعمارة الب�ئة

االس�شارات الهندسية للطرق وا��سور واالنفاق
أ�شطة الهندسة للمشار�ع الكهر�ائية وا��فر�ات واالمن والسالمة والكيماو�ة

أ�شطة االس�شارات الصناعية
االس�شارات الهندسية للنفط والغاز

االس�شارات الهندسية للسكك ا��ديدية
االس�شارات الهندسية للموا�ئ البحر�ة و��شاءات النقل البحري

االس�شارات الهندسية للمياه والصرف الص��
اس�شارات الهندسة املي�انيكية
اس�شارات الهندسة االلك��ونية

أ�شطة ا��دمات املساحية والكمية
االس�شارات الهندسية النوو�ة

أ�شطة اخرى خاصة باأل�شطة املعمار�ة والهندسية وما يتصل ��ا من اس�شارات تقنية
أ�شطة االس�شارات الزراعية

أ�شطة االس�شارات الكيميائية

620212
711011
711013
711014
711015
711016
711031
711032
711033
711034
711035
711036
711037
711041
711042
711050
711087
711090
749032
749073

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

 ISIC4 - 2021 رمز ال�شاط  ال�شاط الرقم
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درجة التصنيف 6
آلية حساب 
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التقييم االئتماني في عملية التصنيف

التقييم االئتماني 

هي عملية تقييم للقدرات االئتمانية على مستوى المنشأة  وفًقا لعدد من المعايير

يتم تقييم المنشأة ائتمانًيا وفًقا لعدد من المعايير على النحو التالي
معايير التقييم االئتماني

الحوكمة 
اإلدارية

آلية إدارة 
المخاطر

مصادر دخل 
المنشأة

األصول الثابتة 
والمتغيرة 

التقنيات 
المستخدمة في 
متابعة المشاريع

نشر تقارير 
األداء الدورية

تحصل المنشأة على الدرجات االئتمانية التالية بحسب أدائها االئتماني، وذلك وفًقا للمعايير المذكورة أعاله             
الدرجات االئتمانية

momra.gov.sa

2021- 144240
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التقييم الفني في عملية التصنيف

متناهية  الصغر
(عدد العاملين 1 - 5)

صغيرة
(عدد العاملين 6 - 49)

متوسطة
(عدد العاملين 50 - 499)

كبيرة
(عدد العاملين
500 - فما فوق)

نبذة عن التقييم الفني

عملية تقييم لقدرات المنشأة الفنية من حيث العاملين فيها وفًقا لعدد من المعايير، وقد تم وضع 
وقابلة  السوق  طبيعة  مع  تتناسب  ديناميكية  آللية  وفًقا  وحدودها  أوزانها  وتحديد  المعايير  هذه 

للتحقيق. كما تختلف حدود هذه المعايير وفًقا لحجم المنشأة، حيث تم تقسيم المنشآت إلى:

وهي المعايير التي البد للمنشأة من تحقيق الحد األدنى فيها ليتم تصنيفها 

المعايير األساسية (80 نقطة) 

نسبة المهندسين من 
إجمالي العاملين في 

المنشأة (30 نقطة)

نسبة الفنيين من 
إجمالي العاملين في 

المنشأة (30 نقطة)

معدل خبرات 
المهندسين (10 نقاط)

معدل خبرات الفنيين
(10 نقاط)

وهي المعايير اإلضافية التي يمكن للمنشأة العمل على تحسينها لرفع درجة تصنيفها

* السعوديون العاملون في المنشأة والمسجلون في التأمينات االجتماعية براتب  10 آالف ريال فما فوق

المعايير اإلضافية (20 نقطة) 

نسبة السعوديين من 
إجمالي العاملين في 

المنشأة (5 نقاط)

نسبة المهندسين 
السعوديين من 

إجمالي العاملين في 
المنشأة (5 نقاط)

نسبة السعوديين ذوي 
األجور المرتفعة* من 

إجمالي العاملين لدى 
المنشأة (5 نقاط)

نسبة السعوديات من 
إجمالي العاملين في 

المنشأة (5 نقاط)

momra.gov.sa
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الحدود الفنية لمعايير التقييم الفني (4/1)

نسبة المهندسين من إجمالي العاملين في المنشأة (٪) جدول رقم (1)

متناهية الصغر

515202530

%16.99 - %0 %22.99 - %17%32.99 - %23 %45.99 - %33%100 - %46

%1.99 - %0%3.99 - %2%6.99 - %4%12.99 - %7%100-  %13

%0%0.99 - %0.01 %1.99 - %1 %6.99 - %2%100 - %7

%0%0.99 - %0.01 %1.99 - %1 %3.99 - %2%100 - %4

حجم المنشأة

النقاط (30)

صغيرة

متوسطة

كبيرة

نسبة الفنيين من إجمالي العاملين في المنشأة (٪) جدول رقم (2)

متناهية الصغر

515202530

%15.99 - %0%22.99 - %16 %32.99 - %23%45.99 - %33%100 - %46

%1.99 - %0%4.99 - %2%6.99 - %5%16.99 - %7%100 - %17

%0%0.99 - %0.01%2.99 - %1%5.99 - %3%100 - %6

%0%0.99 - %0.01%1.99 - %1%5.99 - %2%100 - %6

حجم المنشأة

النقاط (30)

صغيرة

متوسطة

كبيرة

momra.gov.sa
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الحدود الفنية لمعايير التقييم الفني (4/2)

معدل خبرات المهندسين (سنة) جدول رقم (3)

متناهية الصغر

2.557810

4.99 – 05.99 – 512.99 –622.99 – 1345 - 23

4.99 – 0 6.99 – 59.99 – 7 21.99 – 1045 - 22

5.99 – 07.99 – 612.99 – 815.99 – 1345 - 16

4.99 – 011.99 -513.99 – 1216.99 – 1445 - 17

حجم المنشأة

النقاط (10)

صغيرة

متوسطة

كبيرة

معدل خبرات الفنيين (سنة) جدول رقم (4)

متناهية الصغر

2.557810

4.99 – 012.99 – 516.99 – 13 22.99 – 1745 - 23

5.99 – 012.99 – 615.99 – 1323.99 – 1645 - 24

4.99 – 011.99 – 512.99 -1216.99 – 1345 - 17

4.99 – 012.99 – 515.99 – 1316.99 – 1645 - 17

حجم المنشأة

النقاط (10)

صغيرة

متوسطة

كبيرة
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الحدود الفنية لمعايير التقييم الفني (4/3)

نسبة السعوديين من إجمالي العاملين في المنشأة (٪) جدول رقم (5)

متناهية الصغر

11.252.53.755

%14.99 - %0%21.99 - %15%23.99 - %22%45.99 - %24%100 - %46

%3.99 - %0 %5.99 - %4%11.99 - %6%15.99 - %12%100 - %16

%1.99 - %0%2.99 - %2%5.99 - %3%12.99 - %6%100 - %13

%0%5.99 - %0.01%10.99 - %6%12.99 - %11%100 - %13

حجم المنشأة

النقاط (5)

صغيرة

متوسطة

كبيرة

نسبة المهندسين السعوديين من إجمالي العاملين في المنشأة (٪) جدول رقم (6)

متناهية الصغر

11.252.53.755

%15.99 - %0%21.99 - %16%32.99 - %22%45.99 - %33%100 - %46

%1.99 - %0%2.99 - %2%3.99 - %3%6.99 - %4%100 - %7

%0--%0.99 - %0.01%100 - %1

%0---%100 - %0.01

حجم المنشأة

النقاط (5)

صغيرة

متوسطة

كبيرة

momra.gov.sa
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الحدود الفنية لمعايير التقييم الفني (4/4)

نسبة السعوديين ذوي األجور المرتفعة* من إجمالي العاملين لدى المنشأة (٪) جدول رقم (7)

متناهية الصغر

11.252.53.755

%14.99 - %0%16.99 - %15%32.99 - %17%46.99 - %33%100 - %47

%1.99 - %0%2.99 - %2%3.99 - %3%6.99 - %4%100 - %7

%0--%0.99 - %0.01%100 - %1

%0---%100 - %0.01

حجم المنشأة

النقاط (5)

صغيرة

متوسطة

كبيرة

نسبة السعوديات من إجمالي العاملين في المنشأة (٪) جدول رقم (8)

متناهية الصغر

11.252.53.755

%14.99 - %0%21.99 - %15%23.99 - %22%45.99 - %24 %100 - %46

%1.99 - %0%5.99 - %2%7.99 - %6%15.99 - %8%100 - %16

%0%0.99 - %0.01%3.99 - %1%5.99 - %4%100 - %6

%0%0.99 - %0.01%1.99 - %1%3.99 - %2%100 - %4

حجم المنشأة

النقاط (5)

صغيرة

متوسطة

كبيرة
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مثال عملي – منشأة متناهية الصغر

تقدمت شركة (X) متناهية الصغر وعدد العاملين بها (5 عاملين) الستخراج شهادة تصنيف مقدمي خدمات 
المدن الجديدة، وكجزء من عملية التصنيف، يتم تقييم المنشأة فنًيا وفًقا للمعايير السابقة وقد كانت 

معلومات العاملين في المنشأة على النحو التالي: 

عدد المهندسين 
لدى المنشأة

عدد الفنيين لدى 
المنشأة

مجموع خبرات 
المهندسين

مجموع خبرات 
الفنيين

عدد السعوديين 
في المنشأة

عدد المهندسين 
السعوديين في 

المنشأة

عدد السعوديين 
ذوي األجور 

المرتفعة

عدد السعوديات 
في المنشأة

163211 سنة12 سنة22

نسبة المهندسين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة الفنيين من 
إجمالي العاملين 

في المنشأة 

معدل خبرات 
المهندسين

معدل خبرات 
الفنيين

نسبة السعوديين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة المهندسين 
السعوديين من 

إجمالي العاملين 
في المنشأة 

نسبة السعوديين 
ذوي األجور 
المرتفعة من 

إجمالي العاملين 
لدى المنشأة 

نسبة السعوديات 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

%20%20%40%860 سنوات6 سنوات 40%40%

62 نقطة
62 نقطة

12.5 نقطة

74.5 نقطة

مجموع درجات درجات المعايير األساسية
المعايير األساسية

مجموع درجات 
المعايير األساسية

درجات المعايير اإلضافية

•  درجة نسبة المهندسين = 25 نقطة           (جدول رقم 1)
•  درجة نسبة الفنيين = 25 نقطة                   (جدول رقم 2)
•  درجة معدل خبرات المهندسين = 7 نقاط   (جدول رقم 3)
•  درجة معدل خبرات الفنيين = 5 نقاط           (جدول رقم 4)

•  درجة نسبة السعوديين = 5 نقاط                                                        (جدول رقم 5)
•  درجة نسبة المهندسين السعوديين  = 3.75 نقطة                            (جدول رقم 6)
•  درجة نسبة السعوديين من ذوي األجور المرتفعة  = 2.5 نقطة       (جدول رقم 7)
•  درجة نسبة التأنيث للسعوديات = 1.25 نقطة                              (جدول رقم 8)

 25

25

07

05

+

+

+

 05

3.75

2.5

1.25

12.5

+

+

+

درجة التقييم 
الــــفـــنــــــــــــــــــي

+

momra.gov.sa

2021- 144246



مثال عملي – منشأة صغيرة

تقدمت شركة (Y) الصغيرة وعدد العاملين بها (23 عامالً) الستخراج شهادة تصنيف مقدمي خدمات 
المدن الجديدة، وكجزء من عملية التصنيف، يتم تقييم المنشأة فنًيا وفًقا للمعايير السابقة وقد كانت 

معلومات العاملين في المنشأة على النحو التالي: 

عدد المهندسين 
لدى المنشأة

عدد الفنيين لدى 
المنشأة

مجموع خبرات 
المهندسين

مجموع خبرات 
الفنيين

عدد السعوديين 
في المنشأة

عدد المهندسين 
السعوديين في 

المنشأة

عدد السعوديين 
ذوي األجور 

المرتفعة

عدد السعوديات 
في المنشأة

677354 سنة29 سنة612

نسبة المهندسين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة الفنيين من 
إجمالي العاملين 

في المنشأة 

معدل خبرات 
المهندسين

معدل خبرات 
الفنيين

نسبة السعوديين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة المهندسين 
السعوديين من 

إجمالي العاملين 
في المنشأة 

نسبة السعوديين 
ذوي األجور 
المرتفعة من 

إجمالي العاملين 
لدى المنشأة 

نسبة السعوديات 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

%17%22%13%5.630 سنوات4.8 سنوات 26%52%

65 نقطة
65 نقطة

20 نقطة

85 نقطة

مجموع درجات درجات المعايير األساسية
المعايير األساسية

مجموع درجات 
المعايير األساسية

درجات المعايير اإلضافية

 30

30

2.5

2.5

+

+

+

 05

05

05

05

20

+

+

+

درجة التقييم 
الــــفـــنــــــــــــــــــي

+

•  درجة نسبة المهندسين = 30 نقطة           (جدول رقم 1)
•  درجة نسبة الفنيين = 30 نقطة                   (جدول رقم 2)

•  درجة معدل خبرات المهندسين = 2.5 نقاط   (جدول رقم 3)
•  درجة معدل خبرات الفنيين = 2.5 نقاط           (جدول رقم 4)

•  درجة نسبة السعوديين = 5 نقاط                                                        (جدول رقم 5)
•  درجة نسبة المهندسين السعوديين  = 5 نقاط                                  (جدول رقم 6)
•  درجة نسبة السعوديين من ذوي األجور المرتفعة  = 5 نقاط           (جدول رقم 7)
•  درجة نسبة التأنيث للسعوديات = 5 نقاط                                     (جدول رقم 8)
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مثال عملي – منشأة متوسطة

تقدمت شركة (Z) المتوسطة وعدد العاملين بها (172 عامالً) الستخراج شهادة تصنيف مقدمي خدمات 
المدن الجديدة، وكجزء من عملية التصنيف، يتم تقييم المنشأة فنًيا وفًقا للمعايير السابقة وقد كانت 

معلومات العاملين في المنشأة على النحو التالي: 

عدد المهندسين 
لدى المنشأة

عدد الفنيين لدى 
المنشأة

مجموع خبرات 
المهندسين

مجموع خبرات 
الفنيين

عدد السعوديين 
في المنشأة

عدد المهندسين 
السعوديين في 

المنشأة

عدد السعوديين 
ذوي األجور 

المرتفعة

عدد السعوديات 
في المنشأة

3810112 سنة26 سنة56

نسبة المهندسين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة الفنيين من 
إجمالي العاملين 

في المنشأة 

معدل خبرات 
المهندسين

معدل خبرات 
الفنيين

نسبة السعوديين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة المهندسين 
السعوديين من 

إجمالي العاملين 
في المنشأة 

نسبة السعوديين 
ذوي األجور 
المرتفعة من 

إجمالي العاملين 
لدى المنشأة 

نسبة السعوديات 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

%1.2%0.6%0.6%6.35.8 سنوات5.2 سنوات 3%3.5%

57.5 نقطة
57.5 نقطة

12.5 نقطة

70 نقطة

مجموع درجات درجات المعايير األساسية
المعايير األساسية

مجموع درجات 
المعايير األساسية

درجات المعايير اإلضافية

 25

25

2.5

05

+

+

+

 2.5

3.75

3.75

2.5

+

+

+

12.5 نقطة

درجة التقييم 
الــــفـــنــــــــــــــــــي

+

•  درجة نسبة المهندسين = 25 نقطة               (جدول رقم 1)
•  درجة نسبة الفنيين = 25 نقطة                       (جدول رقم 2)
•  درجة معدل خبرات المهندسين = 2.5 نقطة   (جدول رقم 3)
•  درجة معدل خبرات الفنيين = 5 نقاط               (جدول رقم 4)

•  درجة نسبة السعوديين = 2.5 نقاط                                                    (جدول رقم 5)
•  درجة نسبة المهندسين السعوديين  = 3.75 نقاط                            (جدول رقم 6)
•  درجة نسبة السعوديين من ذوي األجور المرتفعة  = 3.75 نقاط     (جدول رقم 7)
•  درجة نسبة التأنيث للسعوديات = 2.5 نقاط                                  (جدول رقم 8)
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مثال عملي – منشأة كبيرة

خدمات  مقدمي  تصنيف  شهادة  الستخراج  عامالً)   541) بها  العاملين  وعدد  الكبيرة   (W) شركة  تقدمت 
المدن الجديدة، وكجزء من عملية التصنيف، يتم تقييم المنشأة فنًيا وفًقا للمعايير السابقة وقد كانت 

معلومات العاملين في المنشأة على النحو التالي: 

عدد المهندسين 
لدى المنشأة

عدد الفنيين لدى 
المنشأة

مجموع خبرات 
المهندسين

مجموع خبرات 
الفنيين

عدد السعوديين 
في المنشأة

عدد المهندسين 
السعوديين في 

المنشأة

عدد السعوديين 
ذوي األجور 

المرتفعة

عدد السعوديات 
في المنشأة

345111 سنة23 سنة67

نسبة المهندسين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة الفنيين من 
إجمالي العاملين 

في المنشأة 

معدل خبرات 
المهندسين

معدل خبرات 
الفنيين

نسبة السعوديين 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

نسبة المهندسين 
السعوديين من 

إجمالي العاملين 
في المنشأة 

نسبة السعوديين 
ذوي األجور 
المرتفعة من 

إجمالي العاملين 
لدى المنشأة 

نسبة السعوديات 
من إجمالي 

العاملين في 
المنشأة 

%0.18%0.18%0.18%4.90.9 سنوات3.8 سنوات 1.1%1.3%

45 نقطة
45 نقطة

12.5 نقطة

57.5 نقطة

مجموع درجات درجات المعايير األساسية
المعايير األساسية

مجموع درجات 
المعايير األساسية

درجات المعايير اإلضافية

 20

20

2.5

2.5

+

+

+

 1.25

05

05

1.25

 12.5 نقطة

+

+

+

درجة التقييم 
الــــفـــنــــــــــــــــــي

+

•  درجة نسبة المهندسين = 20 نقطة               (جدول رقم 1)
•  درجة نسبة الفنيين = 20 نقطة                       (جدول رقم 2)
•  درجة معدل خبرات المهندسين = 2.5 نقطة   (جدول رقم 3)
•  درجة معدل خبرات الفنيين = 2.5 نقاط            (جدول رقم 4)

•  درجة نسبة السعوديين = 1.25 نقاط                                                   (جدول رقم 5)
•  درجة نسبة المهندسين السعوديين  = 5 نقاط                                  (جدول رقم 6)
•  درجة نسبة السعوديين من ذوي األجور المرتفعة  = 5 نقاط           (جدول رقم 7)
•  درجة نسبة التأنيث للسعوديات = 1.25 نقاط                                (جدول رقم 8)
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الدرجة النهائية للتصنيف

تحصل المنشأة على الدرجة النهائية للتصنيف وفًقا لدرجة التقييم االئتماني والتقييم الفني وذلك وفًقا 
لآللية التالية

AAA

AA+

AA

AA-

A+

A

A-

BBB+

BBB

BBB-

BB+

BB

BB-

B+

B

B-

CCC+

CCC

CCC-

CC

C

D

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة األولى

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثانية

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

التقييم المالي

قاعدة تأهيل المنشآت
التقييم الفني

منشأة معتمدة

فشل، غير قابل للتصنيف

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الرابعة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

الدرجة الخامسة

70-10040-6920-3910-1901-09
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دليل المستخدم لبوابة تصنيف مقدمي خدمات المدن
تصنيف المنشآت والمكاتب االستشارية الهندسية
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