				
اإلصدار الثاين

 ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ

قرار وزاري
رقم 4100489805

وتاريخ  1441/11/ 30هـــ

إن وزير الشؤوون البلدية والقروية..
وبنـــاء علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  294وتاريـــخ  1431 / 08 / 21هــــــ بشـــأن تصنيـــف الشـــركات
والمكاتـــب االستشـــارية الهندســـية ،والقـــرار الـــوزاري رقـــم  15098وتاريـــخ 1436/06/06هــــ بشـــأن
اعتمـــاد آليـــة تصنيف الشـــركات والمكاتب االستشـــارية الهندســـية ،والقـــرار الوزاري رقـــم 30477
وتاريـــخ  1438 / 12 / 20هــــــ بشـــأن اعتماد آلية تصنيف الشـــركات والمكاتب االستشـــارية الهندســـية
المعدلـــة ،والقـــرار الـــوزاري رقـــم  4100037319وتاريخ  1441 / 02 / 21هـــ بشـــأن اعتمـــاد آلية تصنيف
الشـــركات والمكاتـــب االستشـــارية الهندســـية المعدلة.
يقرر ما يلي:
أوالً :اعتمـــاد آليـــة تصنيـــف الشـــركات والمكاتـــب
االستشـــارية الهندســـية المعدلـــة بالصيغة
المرفقـــة.
ثانيـــاً :تنشـــر هـــذه اآلليـــة فـــي الجريدة الرســـمية،
ويعمـــل بهـــا مـــن تاريـــخ صدورها.
ثالثـــاً :يشـــترط أن يرفـــق االستشـــاري ضمـــن عرضه
للدخول بالمنافســـات الحكوميـــة اعتبار ًا من
تاريـــخ  1442/01/01هــــــ ولمـــدة ثالثـــة أشـــهر
مشـــهد ًا معتمد ًا من وكالة الوزرة لشـــؤون
تصنيـــف المقاولين يفيد بتقدمـــه لها بطلب
الحصـــول علـــى التصنيف وذلك اســـتثناءً من
أحـــكام المـــادة الثالثـــة بهـــذه اآلليـــة وذلك
لتكويـــن شـــريحة كـــــــافية من االستشـــاريين
لتلبيـــة

احتياجـــات

الســــــوق

وتحقيـــق

المنافســــــة العادلة.
رابعاً :يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزيــر الــشــئـون الـبـلـديـة والـقـرويــة المكلف
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قرار وزاري بتعديل آلية تصنيف الشركات والمكاتب االستشارية الهندسية
رقم ٤٢٠٠٣١٩٣٩٥

وتاريخ  ١٤٤٢/٠٥/٠٥هـ

إن وزير الشؤوون البلدية والقروية..
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )٢٩٤وتاريخ  1431/٠٨/21هـ بشـــأن تصنيف الشـــركات والمكاتب
االستشـــارية الهندســـية ،والقرار الـــوزاري رقـــم ( )٤١٠٠٤٨٩٨٠٥وتاريخ  1441/١١/30هـ بشـــأن اعتماد
آلية تصنيف الشـــركات والمكاتب االستشـــارية الهندسية المعدلة.

يقرر ما يلي:
أوالً :اتعـــدل (المـــادة الثالثة) و(المادة الخامســـة)
مـــن آليـــة تصنيـــف الشـــركات والمكاتـــب
االستشـــارية الهندســـية المعتمـــدة بالقرار
الـــوزاري

رقـــم

()٤١٠٠٤٨٩٨٠٥

وتاريـــخ

 1441/١١/30هــــ لتكـــون حســـب الصيغـــة
ا لمرفقـــة .
ثانياً :يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

وزيــر الــشــئـون الـبـلـديـة والـقـرويــة المكلف
ماجــــــــــــــد بن عبــــــــــــــد الله الحقــــــــــــــيل
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المادة األولى:
يقصـــد باأللفـــاظ والعبارات اآلتية أينمـــا وردت في هذه اآللية المعاني المبينـــة أمامها ما لم يقتض
السياق خالف ذلك:
الوزيـــــــــــــــــــــر

وزير الشؤون البلدية والقروية

الــــــــــــــــــــوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية
القـــــــــــــــرارات القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية ،تنفيذ ًا لهذه اآللية

الــــــــوكـــــــالــة وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين
تقييم إمكانيات االستشاري الفنية ،واإلدارية ،والمالية ،والتنفيذية لوضعه
التصنيـــــــــــــف بالمجال والدرجة المناسبة وفق ًا لهذه اآللية والقرارات والتعاميم الصادرة
تنفيذ ًا لها.
المنشـــــــــــأة
الهندسيــــة

الشخص الطبيعي أو االعتباري المرخص له نظام ًا بالقيام منفرد ًا أو مشترك ًا مع
غيره لتنفيذ عقد في إحدى المجاالت المحددة في هذه اآللية والمرخص له
نظام ًا بالعمل في المملكة العربية السعودية

الترخيـــــــــــص
النظامــــــــي

المستندات الواجب توافرها لممارسة المنشأة نشاطها

المجــــــــــــــــال

نوع معين من األعمال الرئيسية باالستشارات الهندسية

النشــــــــــــــاط

نوع معين من األعمال الفرعية التخصصية في مجال من المجاالت.

الدرجـــــــــــــــــة

النتيجة التي يحصل عليها االستشاري عند تصنيفه

المعيــــــــــــار
momra.gov.sa

momra.gov.sa
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المادة الثانية:
تتولـــى الوزارة تصنيف المنشـــآت الهندســـية وإصدار شـــهادات التصنيف وتعديلهـــا وإلغاءها ،وفق ًا
ألحـــكام هذه اآلليـــة والقرارات الصـــادرة تنفيذ ًا لها.

المادة الثالثة:
ال يجـــوز للجهـــات الحكوميـــة والهيئات والمؤسســـات واألجهـــزة ذوات الشـــخصية المعنوية العامة
إرســـاء أو قبـــول أو تأهيـــل أي عرض أو عطاء ألي مشـــروع إال إذا كانت المنشـــأة الهندســـية مصنفه،
وكان المشـــروع يقـــع فـــي المجال والنشـــاط والدرجـــة التي تم تصنيف المنشـــأة الهندســـية عليها.

المادة الرابعة:
تحـــدد وتعـــدل مجـــاالت وانشـــطة التصنيـــف بقـــرار مـــن الوزير وتحـــدث دوريـــ ًا وفقـــ ًا للدليـــل الوطني
لألنشـــطة االقتصاديـــة.
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المادة الخامسة:
تحـــدد بقـــرار مـــن الوزير درجـــات التصنيـــف ،والحدود المالـــي لكل درجـــة والتي تمثل قيمة المشـــروع
الواحد الذي يمكن اســـناده للمنشـــأة الهندســـية حســـب الجـــدول التالي:

م

رمز النشاط
وفق ًا للدليل
الوطني
لألنشطة
االقتصادية

المجــال  /النشاط

الدرجة وحدها المالي األعلى لقيمة المشروع
الواحد بماليين الرياالت
األولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

1

620212

أنشطة االستشارات في مجال الحاسب اآللي

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

2

711011

تقديم خدمات االستشارات الهندسية في مجال الوقاية
والحماية من الحريق

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

3

711013

أنشطة االستشارات الهندسية والمعمارية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

4

711014

إدارة المشاريع االنشائية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

5

711015

االستشارات الهندسية للتخطيط الحضري

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

6

711016

االستشارات الهندسية لعمارة البيئة

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

7

711031

االستشارات الهندسية للطرق والجسور واالنفاق

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

8

711032

أنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات واالمن
والسالمة والكيماوية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

9

711033

أنشطة االستشارات الصناعية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

10

711034

االستشارات الهندسية للنفط والغاز

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

11

711035

االستشارات الهندسية للسكك الحديدية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

12

711036

13

711037

14

االستشارات الهندسية للموانئ البحرية وإنشاءات النقل
البحري

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

االستشارات الهندسية للمياه والصرف الصحي

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

711041

استشارات الهندسة الميكانيكية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

15

711042

استشارات الهندسة االلكترونية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

16

711050

أنشطة الخدمات المساحية والكمية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

17

711087

االستشارات الهندسية النووية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

711090

أنشطة اخرى خاصة باألنشطة المعمارية والهندسية وما
يتصل بها من استشارات تقنية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

19

749032

أنشطة االستشارات الزراعية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

20

749073

أنشطة االستشارات الكيميائية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

21

620213

أنشطة االستشارات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

18

22

711060

أنشطة الهندسة الصوتية والسمعية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

23

711070

أنشطة االستشارات الجيوفيزيائية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

24

711081

أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

25

711082

أنشطة مراجعة البيانات والتدقيق في المباني

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

26

711083

أنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

711084

28

711085

أنشطة تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة
الطاقة

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

أنشطة تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

29

711086

أنشطة مراجعة البيانات والتدقيق في المنشآت الصناعية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

30

741020

أنشطة تصميم الديكورات الداخلية

أكثر من 50

50

40

20

أقل من 8

27
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المادة السادسة:
للمنشـــأة الهندســـية أن تطلب تصنيفها في مجال (أو نشـــاط) واحد أو أكثر من مجاالت (أو أنشـــطة)
التصنيف المصـــرح له بمزاولتها.

المادة السابعة:
تصنـــف المنشـــأة الهندســـية فـــي الدرجـــة التـــي تســـتحقها فـــي مجـــال أو نشـــاط واحـــد أو أكثـــر من
مجـــاالت وأنشـــطة التصنيـــف ،وذلـــك وفقـــ ًا للمعاييـــر والشـــروط التالية:
 .1القدرة المالية :القوائم المالية.
 .2القدرة الفنية واإلدارية والتنفيذية :الهياكل التنظيمية ،الكوادر اإلدارية والفنية.
وأي شروط أو معايير أخرى تحدد بقرار من الوزير.

المادة الثامنة:
يقدم طلب التصنيف متضمن ًا ما يلي:
 .1شهادة الترخيص النظامي متضمنة مجاالت أو أنشطة التصنيف المطلوبة.
 .2شهادة استيفاء المعايير المالية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في الموقع
االلكترونـــي.
 .3شهادة استيفاء المعايير الفنية وتصدر من الجهات التي تحددها الوزارة في الموقع
االلكترونـــي.
 .4أي مستندات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل البيانات المقدمة.
يقـــدم مـــا ســـبق باللغـــة العربيـــة او مترجـــم اليهـــا من مكتـــب ترجمـــة معتمد ،علـــى أن تكـــون جميع
المســـتندات المقدمـــة مـــن خارج المملكـــة مصدقة من الملحـــق التجاري الســـعودي أو القنصلية أو
الســـفارة السعودية.
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المادة التاسعة:
يصدر الوزير أو من يفوضه قرار ًا بتصنيف المنشـــأة الهندســـية في المجال (أو المجاالت) أو النشـــاط
(أو األنشـــطة) ،والدرجـــة التي تســـتحقها ،بناء على مـــا توافر من معلومات وبيانات ،وتمنح شـــهادة
بذلك ال تتجاوز مدتها ســـنتان.

المادة العاشرة:
للمنشـــأة الهندســـية المصنفـــة أن تطلـــب تعديـــل شـــهادة تصنيفها ســـارية المفعول برفـــع الدرجة
فـــي أي مجال (أو نشـــاط) أو إضافته أو حذفه منها ،وفق ًا الشـــتراطات ومعاييـــر التصنيف التي تؤيد
ذلـــك وبنفس مـــدة صالحية الشـــهادة ،وتصنف تصنيف ًا جديد ًا بحســـب ما تحقق لها .حســـب الشـــروط
التالية:
أوالً :أن تكون جميعها بطلب واحد وبحد اقصى مرتين خالل صالحية الشهادة.
ثانياً :أن يعزز طلبها بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك.

المادة الحادية عشرة :
إذا تضامنـــت منشـــأتان هندســـيتان أو أكثر في تنفيذ مشـــروع مـــا ،فيجب أن يكـــون كل منها مصنف ًا
فـــي مجـــال تنفيـــذ المشـــروع وأحدهما على األقـــل مصنفـــ ًا بالمجال والدرجـــة المطلوبـــة أو أعلى
لتنفيـــذه ،وأن تكـــون درجـــة تصنيف المتضامنين الباقيـــن بنفس الدرجة المطلوبة للمشـــروع أو أقل
بدرجـــة واحـــدة فقط من الدرجـــة المطلوبة لتنفيذ المشـــروع.
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المادة الثانية عشرة:
إذا حـــدث أي تغيـــر قانونـــي على وضع المنشـــأة الهندســـية ،فعلـــى صاحب الترخيـــص التقدم بطلب
تعديـــل شـــهادة التصنيف وفقـــ ًا للترخيـــص النظامي االحدث.

المادة الثالثة عشرة:
تصنف المنشـــأة الهندســـية المرخص لها وفق ًا لنظام االســـتثمار األجنبي حســـب اإلجراءات المعمول
بها في تصنيف المنشـــأة الهندسية السعودية.

المادة الرابعة عشرة:
يجـــوز للـــوزارة التعـــاون مـــع جهـــات فـــي القطـــاع العـــام أو القطاع الخـــاص لتحديـــد قـــدرات المكاتب
الهندســـية اداريـــ ًا وفنيـــ ًا وتنفيذيـــ ًا وماليـــ ًا وفقـــ ًا لألنظمـــة والتعليمـــات المنظمـــة لذلك.

المادة الخامسة عشرة:
علـــى الجهـــات الحكوميـــة والهيئـــات والمؤسســـات واألجهـــزة ذوات الشـــخصية المعنويـــة العامـــة
تزويـــد الـــوزارة بالمعلومـــات والبيانـــات والملحوظات التي تطلبها عن المنشـــآت الهندســـية ألغراض
التصنيـــف ،وكذلـــك المشـــاريع التي نفذتها المنشـــآت الهندســـية أو تحـــت التنفيذ.

المادة السادسة عشرة:
لتنفيـــذ احـــكام هذه اآلليـــة والقـــرارات الصـــادرة تنفيذ ًا لها فـــإن للموظفيـــن المختصين حـــق االطالع
علـــى البيانـــات والمســـتندات المتعلقـــة بالمنشـــآت الهندســـية المصنفـــة وطالبـــة التصنيـــف ،ويجب
عليهـــم الحفـــاظ علـــى ســـرية المعلومـــات والمســـتندات التي يطلعـــون عليها.
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المادة السابعة عشرة:
أوال :يلغى تصنيف المنشـــأة الهندســـية (ويعاد النظر في طلب المنشـــأة الهندســـية للتصنيف بعد
ً
مضي ســـنتين من إلغـــاء تصنيفها ) وذلك بالحـــاالت التالية:
 .1إذا صـــدر قـــرار مـــن الجهـــة المختصة بثبوت تزويـــر أي من المســـتندات أو البيانـــات أو المعلومات
التـــي بني عليهـــا التصنيف.
 .2إذا صـــدر حكـــم أو قـــرار مـــن جهـــة مختصـــة ،واكتســـب الصفـــة القطعيـــة ،بمنعهـــا مـــن التعامـــل
مـــدة ســـنة أو أكثر مـــع الجهات الحكوميـــة والهيئـــات والمؤسســـات واألجهزة ذوات الشـــخصية
المعنويـــة العامـــة .ويعاد النظر في تصنيف المنشـــأة الهندســـية إذا كان الحكـــم أو القرار لمدة
تقل عن ســـنة.
 .3إذا ثبـــت لدى هذه الوزارة أن تصنيف المنشـــأة الهندســـية بني على بيانـــات أو معلومات مزورة
أو غير صحيحة.
 .4إذا صـــدر حكـــم أو قـــرار مـــن جهـــة مختصـــة ،واكتســـب الصفـــة القطعية بثبـــوت لهذه الـــوزارة أن
المنشـــأة الهندسية شـــرعت بنفسها أو بواسطة غيرها بطريق مباشـــر أو غير مباشر في رشوة
أحـــد موظفي الـــوزارة ألجل تســـهيل الحصول علـــى التصنيف.
ثانياً :يوقف تصنيف المنشـــأة الهندســـية (ويعاد النظر في طلب المنشـــأة الهندســـية للتصنيف بعد
انقضـــاء فتـــرة اإليقاف المحددة من شـــهر حتى ســـنة) ،وذلك بعـــد الرفع للـــوزارة بطلب خطي
مســـبب مـــن الجهـــة المالكة للمشـــروع أو مخالفة أحـــد مواد آليـــة تصنيف الشـــركات والمكاتب
االستشارية الهندسية.

المادة الثامنة عشرة:
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصالحيات التالية:
أوال :فحـــص الســـجالت واألوراق والدفاتـــر والملفـــات او أي وثيقـــة أخـــرى لهـــا عالقـــة بالمنشـــأة
ً
الهندســـية.
ثانياً :الحصول على أي صور او وثائق او مستخرجات او بيانات.
ثالثـــاً :مراقبـــة مدى التزام المنشـــآت المصنفة بأحكام آلية تصنيف الشـــركات والمكاتب االستشـــارية
الهندســـية والقرارات الصـــادرة تنفيذ ًا لذلك.
رابعـــاً :اجـــراء الزيـــارات للتحقـــق مـــن اســـتمرارية قـــدرات وامكانيـــات المنشـــآت الهندســـية اإلداريـــة
والماليـــة والفنيـــة والتنفيذيـــة.
momra.gov.sa
خامساً :اعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات
والرفع بها للمختصين بالوكالة.
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momra.gov.sa
momra.gov.sa

2020- 1441

2020202020201441
1441
1441

10

المادة التاسعة عشرة:
أوال :يتولـــى النظـــر فـــي اعتراضـــات المنشـــآت الهندســـية علـــى قـــرارات التصنيـــف والفصـــل فيهـــا،
ً
لجنـــة تكـــون مـــن ثالثـــة أعضـــاء علـــى األقـــل ،علـــى أن يكـــون مـــن بينهـــم مختـــص شـــرعي أو
نظامي.
ثانيـــاً :تشـــكل اللجنـــة – المنصوص عليها في الفقـــرة (أوالً) من هذه المادة – بقـــرار من الوزير لمدة
(ثـــاث) ســـنوات قابلـــة للتجديـــد ،ويحـــدد القرار مـــن يتولى رئاســـتها ومـــن ينوب عنـــه ،على أن
يكـــون مـــن المختصيـــن في الشـــريعة أو األنظمة ،وتصـــدر قراراتهـــا باألغلبية ،وتكـــون قراراتها
مســـببة ،وتعتمد مـــن الوزير.
ثالثـــاً :تحـــدد بقـــرار من الوزيـــر قواعد وإجـــراءات عمل اللجنـــة – المنصـــوص عليها في الفقـــرة (أوالً)
مـــن هذه المـــادة – والفريق المســـاند لهـــا ،ومكافـــآت أعضائهما.
رابعـــاً :للمنشـــأة الهندســـية التظلـــم أمام لجنـــة النظر فـــي تظلمات المنشـــآت الهندســـية من قرار
تصنيفهـــا أو قـــرار إلغـــاء التصنيـــف خـــال مدة ســـتين يوم ًا مـــن تاريخ إبالغهـــا القرار.
خامســـاً :يجـــوز التظلـــم من قـــرار اللجنـــة – المنصـــوص عليها فـــي الفقـــرة (أوالً) من هـــذه المادة –
أمـــام المحكمـــة اإلداريـــة خـــال ســـتين يومـــ ًا مـــن تاريخ صـــدور قـــرار لجنـــة النظر فـــي تظلمات
المنشآت الهندسية.

المادة العشرون:
إذا رغبـــت المنشـــأة الهندســـية بإعادة تصنيفها فلهـــا تقديم طلب بذلك بمدة ال تتجاوز ســـتون يوم ًا
قبل تاريخ انتهاء صالحية الشـــهادة.

المادة الحادية والعشرون:
إذا تقدمـــت المنشـــأة الهندســـية بطلـــب إعـــادة تصنيفهـــا فســـتصنف تصنيفـــ َا جديـــد ًا بالدرجـــة التـــي
تســـتحقها بنـــاءً على االشـــتراطات والمعاييـــر المحددة في اآلليـــة والقرارات الصـــادرة وما توافر من
معلومـــات ،ومـــا يحققـــه التقويم مـــن نقاط.
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المادة الثانية والعشــرون:
للوكالـــة إلغـــاء طلـــب المنشـــأة الهندســـية للتصنيـــف فـــي حال عدم اســـتيفاء المنشـــأة الهندســـية
للمالحظـــات والنواقـــص المطلوبة خالل مدة تســـعين يوم ًا من تاريخ إبالغهـــا بالمالحظات والنواقص.

المادة الثالثة والعشـرون:
إذا اســـتكملت المنشـــأة الهندســـية متطلبـــات إعـــادة التصنيـــف القانونيـــة قبل انتهاء مـــدة صالحية
شـــهادة تصنيفهـــا ،تمدد الشـــهادة لمـــدة ال تتجاوز تســـعين يوماً.

المادة الرابعة والعشرون:
تصدر شـــهادة التصنيف الكتروني ًا وعلى الجهات المالكة للمشـــاريع التحقق من الشـــهادة المقدمة
من خالل موقع الـــوزارة االلكتروني.

المادة الخامسة والعشرون:
تصدر هذه اآللية وتعدل أحكامها بقرار من الوزير.

المادة السادسة والعشرون:
تحـــل هـــذه اآلليـــة محـــل اآلليـــة الصـــادرة بالقـــرار الـــوزاري رقـــم  4100037319وتاريـــخ  1441 / 02 / 21هـــ
ويلغـــى كل مـــا يتعـــارض معهـــا من أحـــكام وقـــرارات ويعمـــل بها مـــن تاريخ نشـــرها.
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