منشآت متميزة
حاصلة على شهادة
تصنيف مقدمي خدمات المدن

المقدمة
برنامــج تصنيــف مقدمــي خدمــات المــدن يعمــل علــى
تحديــد اختصــاص المنشــاة وإمكانيتهــا مــن الناحيــة
الماليــة والفنيــة واإلداريــة والتنفيذيــة .صمــم هــذا
الدليــل إلبــراز بعــض قصــص النجــاح للمنشــآت المتميــزة
وذلــك ضمــن إطــار الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى
الخدمــات المقدمــة فــي المملكــة واالرتقــاء بمســتوى
القطاعــات لتحســين جــودة الحيــاة حيــث تــم التواصــل مع
عــدد مــن المنشــآت فــي قطاعــات مختلفــة لالطــاع علــى
تجاربهــم وآرائهــم كمــا نــود تهنئتهــم علــى تميزهــم
ومســاهمتهم فــي رفــع جــودة القطــاع فــي المملكــة.
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أراء وتجربة أصحاب المنشآت
تجربــة تقديــم الطلــب علــى الموقــع تمــت بســهولة ويســر
وضــوح  ،خالــص الشــكر والتقديــر لــوزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة ولــكل مــن ســاهم فــي إصــدار شــهادة التصنيــف
وإعطائنــا كمقــاول وطنــي فرصــة لخدمــة الوطــن ودفــع
عجلــة التنميــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030

شركة التيما للمقاوالت
والخدمات الصناعية

جــدا وللــه الحمــد مقارنــة بالتقــدم
«كانــت عمليــة ميســرة
ً
للتصنيــف فــي النظــام الســابق ،وارتفعــت درجــة تصنيــف
شــركتنا وللــه الحمــد ،كنــا نحضــر للوكالــة للحصــول علــى أي
دعــم أو إيضاحــات نحتاجهــا وتــم توضيــح جميــع األمــور

شركة نفود العاذرية
للمقاوالت

«أجمــل مــا فــي النظــام الجديــد أنــه الكترونــي بشــكل كامــل،
حيــث تخلصنــا مــن العمليــات الورقيــة التــي كانــت تســتغرق
أشــهر وتتطلــب الحضــور الشــخصي إلــى الوكالــة ،النظــام
الجديــد يمثــل الحكومــة االلكترونيــة بامتيــاز

شركة آفاق المنزل لإلنشاء
والتعمير
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أراء وتجربة أصحاب المنشآت
تجربــة إجــراءات اصــدار شــهادة التصنيــف ميســرة وواضــح
الشــكر لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة علــى هــذه
المبــادرة

مؤسسة منارات العميد
للصيانة والنظافة
بنــاء علــى تجربتنــا الســابقة إلصــدار تصنيــف المقاوليــن قبــل
أربــع ســنوات وتجربتنــا الحاليــة لمســنا التطــور الواضــح فــي
نوعيــة الخدمــات واإلجــراءات للنظــام الحالــي حيــث مثــل هــذا
حقيقيــا لرؤيــة 2030
التطــور تجســيدا
ً

شركة الحلول الذكية
المتقدمة

حصلنــا فــي شــركة ســحاب علــى الدرجــة األولــى كتصنيــف
فــي جميــع انشــطتها التجاريــة وفقــ ًا لمجموعــة المعاييــر
المســتخدمة فــي التقويــم لــدى وكالــة تصنيــف المقاوليــن
والتــي نعتبرهــا مرنــة ومنصفــة وســهلة التحقيــق؛ وقــد
حصلــت ســحاب علــى هــذه الدرجــة مــن أول محاولــة ،اذ لــم
معوقــات ماليــة أو فنيــة حالــت دون
تواجــه الشــركة أيــة
ّ
إصــدار شــهادات تصنيــف المقاوليــن

شركة السحاب الوطنية

أراء وتجربة أصحاب المنشآت
فيمــا يتعلــق بتجربتنــا فــي الحصــول علــى الشــهادة،
األنظمــة وضعــت لتســهيل جميــع اإلجــراءات التــي تتطلبهــا
المنشــآت فــي ســوق العمــل للمضــي قدمــ ًا وكان الحصــول
علــى شــهادة التصنيــف مــن أجمــل التجــارب لمــا وجدنــاه مــن
ســهولة ووضــوح فــي األنظمــة لــدى الجهــات المختصــة

مؤسسة الخطوط االذكى
لالتصاالت وتقنية المعلومات

تجربــة الحصــول علــى شــهادة التصنيــف كانــت رائعــة رغــم
وجــود بعــض التحديــات التقنيــة البســيطة أثنــاء عمليــة
التقديــم إال أنهــا ُحلــت بعــد التواصــل مــع الزمــاء فــي وكالــة
تصنيــف المقاوليــن وشــركة بيــان ،وفــي نهايــة المطــاف تــم
فشــكرا لكــم
إنجــاز الخدمــة المطلوبــة فــي وقــت قياســي!
ً
علــى هــذه التجربــة المميــزة

شركة لين لخدمات
األعمال
الشــكر لجميــع موظفــي الــوزارة علــى الجهــود المقدمــة
فــي برنامــج التصنيــف الجديــد

شركة تأجير معدات الطاقة
المحدودة
نــود أن نشــكر الــوزارة وجميــع المســؤولين علــى تعاونهــم
تجربــة الحصــول علــى الشــهادة مــن حيــث اإلجــراءات كانــت
واضحــة وميســرة

شركة جيت للمياه
المحدودة
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أراء وتجربة أصحاب المنشآت
بدايــةً نــود أن نشــكر الــوزارة وكافــة مســؤوليها علــى تعاونهــم
معنــا ،واتبــاع سياســة البــاب المفتــوح فــي الــرد علــى أســئلتنا
واستفســاراتنا وســرعة اســتجابتهم ،ابتــداءً مــن وكيــل الــوزارة
لشــؤون التصنيــف ،ومديــر عــام التصنيــف ،وكافــة منســوبي الــوزارة
علــى هــذا العمــل الجبــار .وعلــى الرغــم مــن تخوفنــا فــي بدايــة
االمــر ،وشــعورنا بأنــه ســيكون تحديـ ًا كبيــراً ،وخصوصـ ًا فــي االجــراءات
نظــرا لحداثــة التجربــة وعــدم فهمنــا الكامــل لهــا ،إال أننــا وبفضــل
اللــه ،وضعنــا خطــةً مفصلــةً لدراســة االشــتراطات ،ومعرفــة جميــع
نواحــي آليــة التصنيــف ومتطلباتهــا ،وحضرنــا عــدد ًا مــن الــورش التــي
عقدتهــا وزارة الشــئون البلديــة والقرويــة بمقــر الــوزارة ،وبالهيئــة
الســعودية للمهندســين ،لمعرفــة اإلجــراءات وحــدود درجــات
التأهيــل ،وقيمــة األوزان والتصنيفــات االئتمانيــة والفنيــة ،ممــا
أســهم فــي فهمنــا وإلمامنــا الكامــل بالنظــام

المركز المتطور لالستشارات
الهندسية

كانــت عمليــة التصنيــف عمليــة ميســرة وبســيطة ،حيــث ســهل ربــط
معاييــر التصنيــف الفنــي مــع الهيئــة الســعودية للمهندســين
عمليــة التصنيــف الفنــي ،باإلضافــة لتجــاوب فريــق وكالــة التصنيــف،
ووضــوح دليــل المســتخدم لبوابــة التصنيــف وآليــة احتســاب درجــة
التصنيــف .واجهنــا بعــض المشــاكل التــي تــم التغلــب عليهــا مثــل
بعــض األعطــال الفنيــة فــي الموقــع ،وربــط الدخــول لمنصــة بلــدي
بمالــك المنشــأة فقــط

شركة الدراسات العمرانية

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟﺒﻨﺎء
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شــركة التيمــا للمقــاوالت
والخدمات الصناعية
نبذه عن المنشأة
•تأسســـت شـــركة التيمـــا عـــام  1997وتوســـعت فـــي أعمالهـــا لتقـــدم خدماتهـــا فـــي مجـــال
المقـــاوالت والصيانة .تهتـــم التيما بالتطور المســـتمر واتباع أحدث الطـــرق والتقنيات لتقديم
القيمـــة المضافـــة لعمالئها .
•حصلـــت شـــركة التيمـــا للمقـــاوالت والخدمـــات الصناعيـــة علـــى شـــهادة الدرجـــة األولـــى فـــي
برنامـــج تصنيـــف مقدمـــي خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/05/10هــــ

األنشطة التجارية
•إنشاء الطرق والشوارع واالرصفة ومستلزمات الطرق
•تشغيل مناجم الرمال او الحصباء
•ترميمات المباني السكنية

درجة التصنيف
الدرجة االولى

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء علـــى التقييـــم الفنـــي تعتبـــر شـــركة التيمـــا للمقـــاوالت
والخدمـــات الصناعيـــة مـــن أعلى  15%مـــن المنشـــآت الموجودة
فـــي ســـوق المقـــاوالت مـــن حيـــث تقييـــم الجـــودة والكـــوادر
الفنيـــة

درجة التقييم االئتماني

A

بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبر شـــركة التيمـــا للمقاوالت
والخدمات الصناعية منشـــأة قويـــة ولديها القدرة على االلتزام
بكافـــة متطلبـــات المشـــاريع المالية في الوقت المناســـب

شركة تأجير معدات
الطاقة المحدودة
نبذه عن المنشأة
•شـــركة تأجير معدات الطاقة المحدودة هي إحدى شـــركات مجموعة التميمي تأسســـت عام
2003م وذلـــك للطلـــب المتزايـــد على إمـــدادات الكهربائية ونقدم أنفســـنا كأحـــد أبرز مزودي
حلـــول الطاقـــة الكهربائيـــة وتهـــدف إلى دمج أعلـــى معاييـــر إدارة الجـــودة وتعزيز اســـتمرار
الجانـــب الصحـــي والمهنـــي والتركيز على التوطين بإنشـــاء مركـــز تدريب عالي الجـــودة بإدارة
نخبـــة من المدربيـــن المحترفين .
•حصلـــت شـــركة تأجيـــر معـــدات الطاقـــة المحـــدودة على شـــهادة الدرجـــة األولى فـــي برنامج
تصنيـــف مقدمـــي خدمات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/04/28هـ

األنشطة التجارية
•إنشاء محطات الطاقة الكهربائية
•تمديد االسالك الكهربائية
•تركيب شبكات الطاقة الشمسية

درجة التصنيف
الدرجة االولى

درجة التقييم الفني

84.5

بنـــاء علـــى التقييـــم الفنـــي تعتبر شـــركة تأجير معـــدات الطاقة
المحـــدودة من أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق
المقـــاوالت من حيث تقييـــم الجودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A-
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بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبـــر شـــركة تأجيـــر معـــدات
الطاقة المحدودة منشـــأة قويـــة ولديها القـــدرة على االلتزام
بكافـــة متطلبـــات المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقـــت المناســـب

شركة جيت للمياه
المحدودة
نبذه عن المنشأة
• شـــركة جيت للميـــاه المحدودة هي إحدى شـــركات مجموعة التميمي تأسســـت عام 2007م
وذلـــك للطلـــب المتزايـــد علـــى تحليـــة الميـــاه المتنقلـــة ومعالجـــة مياه البحـــر والميـــاه قليلة
الملوحـــة وتنقيـــة وإنشـــاء وإصـــاح المحطـــات والخطـــوط الرئيســـية لتوزيـــع الميـــاه وتمديـــد
األســـاك الكهربائيـــة بأيـــدي متخصصيـــن بدمج أعلـــى معاييـــر إدارة الجودة وتعزيز اســـتمرار
الجانـــب الصحـــي والمهني والســـامة
• حصلـــت شـــركة جيـــت للميـــاه المحـــدودة علـــى شـــهادة الدرجـــة األولى فـــي برنامـــج تصنيف
مقدمـــي خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/04/28هـ

األنشطة التجارية
•تقنية المياه
•تحلية المياه
•تقليل ملوحة المياه
•إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه
•تمديد االسالك الكهربائية

درجة التصنيف
الدرجة االولى

درجة التقييم الفني

82.75

بنـــاء على التقييـــم الفني تعتبر شـــركة جيت للميـــاه المحدودة
مـــن أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق المقاوالت
من حيـــث تقييم الجودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A-

بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبـــر شـــركة جيـــت للميـــاه
المحـــدودة منشـــأة قويـــة ولديها القـــدرة على االلتـــزام بكافة
متطلبـــات المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقـــت المناســـب

شركة نفود العاذرية
للمقاوالت
نبذه عن المنشأة
•تعمـــل شـــركة نفـــود العاذريـــة للمقـــاوالت فـــي مجـــال أعمـــال التشـــغيل والصيانـــة لمحطـــات
تنقيـــة المياه وشـــبكات المياه  ،أعمال صيانـــة اآلبار الجوفية  ،أعمال تشـــغيل وصيانة محطات
الصـــرف الصحـــي وشـــبكات الصرف الصحـــي  ،األعمـــال الميكانيكية خاصة تركيب غـــرف المضخات
بقـــدرات مختلفـــة وأعمـــال تمديد خطـــوط المياه بأقطـــار وأنواع مختلفـــة  ،األعمـــال الكهربية
وتشـــمل أعمـــال تمديـــد الكابـــات الكهربيـــة وتصميم وتنفيـــذ لوحـــات توزيع ولوحـــات تحكم ،
بأطقـــم فنيـــة مدربـــة ومؤهلة تحـــت ادارة فريق مـــن المهندســـين ذوي الخبرة.
•حصلـــت شـــركة نفـــود العاذريـــة علـــى شـــهادة الدرجـــة الثانيـــة فـــي برنامـــج تصنيـــف مقدمي
خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ 1442/03/26هـ

األنشطة التجارية
•إنشاء السدود
•إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات
•إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه
•تمديدات خطوط المياه بين المدن وداخلها وإنشاء شبكات جديدة
•إنشاء الطرق والشوارع واالرصفة ومستلزمات الطرق
•اإلنشاءات العامة للمباني الحكومية

درجة التصنيف
الدرجة الثانية

درجة التقييم الفني

71.25

بنـــاء علـــى التقييـــم الفنـــي ،تعتبـــر شـــركة نفـــود العاذريـــة
للمقاوالت من أعلى  30%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق
المقـــاوالت مـــن حيـــث تقييـــم الجـــودة والكـــوادر الفنيـــة

درجة التقييم االئتماني

A
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بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبـــر شـــركة نفـــود العاذريـــة
للمقـــاوالت منشـــأة قويـــة ولديها القـــدرة على االلتـــزام بكافة
متطلبـــات المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقـــت المناســـب

شركة آفاق المنزل
لإلنشاء والتعمير
نبذه عن المنشأة
• عـــام 1428هــــ بـــدأت أعمالها بمدينة جدة ومن ثم توســـع نشـــاطها بين جميع مـــدن المملكة
نموا في
 ،وتعمـــل فـــي مجال المقـــاوالت العامـــة واإلنشـــاءات والصيانة ،أظهـــرت باســـتمرار
ً
حجـــم واتســـاع التعاقدات مـــع عمالئها في مشـــاريعهم المنفـــذة والجارية فـــي جميع مدن
ومناطـــق المملكة العربية الســـعودية تقريباً .تســـعى إلـــى تزويد عمالئها بخدمات إنشـــائية
عاليـــة الجـــودة وأســـعار اقتصاديـــة ومنافســـة مـــع ضمـــان اســـتمرارية الخدمـــة وتحقيـــق رضا
العميـــل والحفـــاظ على مســـتوى مـــن االحترافية واألمانـــة والنزاهة.
•حصلـــت شـــركة آفـــاق المنـــزل لإلنشـــاء والتعميـــر علـــى شـــهادة الدرجـــة الثانيـــة فـــي برنامـــج
تصنيـــف مقدمـــي خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/03/22هــــ

األنشطة التجارية
•تشطيب المباني
•تمديدات الشبكات
•إنشاءات المباني الجاهزة في المواقع
•اإلنشاءات العامة للمباني السكنية
•اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية

درجة التصنيف
الدرجة الثانية

درجة التقييم الفني

61.25

بنـــاء علـــى التقييـــم الفني تعتبر شـــركة أفـــاق المنزل لإلنشـــاء
والتعميـــر مـــن أعلى  30%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق
المقـــاوالت من حيـــث تقييم الجـــودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A-

بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبـــر شـــركة أفـــاق المنـــزل
لإلنشـــاء والتعميـــر منشـــأة قوية ولديهـــا القدرة علـــى االلتزام
بكافـــة متطلبـــات المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقـــت المناســـب

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
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مؤسسة منارات العميد
للصيانة والنظافة
نبذه عن المنشأة
•تأسســـت منارات العميد على أيدي شـــباب ســـعودي طمـــوح  ,وتعتبر هـــذه الخطوة باكورة
انطالقـــة الخبـــرات والتجـــارب واالجتهـــادات الفرديـــة علـــى مـــدار العديد من الســـنوات بشـــكل
منظـــم حيـــث تقدم منـــارات العميد خدمـــات صيانة وتشـــغيل وتنظيف وتوريد وفـــك الموكيت
وتنظيـــم المعـــارض والمؤتمـــرات بجـــودة عاليـــة المســـتوى تتميز بالجـــودة واإلتقـــان وتتمتع
بقيـــم عريقـــة ومبادئ راســـخة تجعلنـــا جاهزين دائما للمســـتقبل.
•حصلـــت مؤسســـة منـــارات العميـــد للصيانـــة والنظافـــة علـــى شـــهادة الدرجـــة األولـــى فـــي
برنامـــج تصنيـــف مقدمـــي خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/04/27هـ

األنشطة التجارية
•صيانة وتشغيل وتنظيف وتوريد وفك الموكيت
•تنظيم المعارض والمؤتمرات

درجة التصنيف
الدرجة األولى

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء علـــى التقييـــم الفنـــي تعتبـــر مؤسســـة منـــارات العميـــد
للصيانـــة والنظافة من أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في
ســـوق المقـــاوالت مـــن حيث تقييـــم الجـــودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A

بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبر مؤسســـة منـــارات العميد
للصيانـــة والنظافة منشـــأة قويـــة ولديها القدرة علـــى االلتزام
بكافـــة متطلبـــات المشـــاريع المالية في الوقت المناســـب

شركة الحلول الذكية
المتقدمة
نبذه عن المنشأة
• عملـــت شـــركة الحلول الذكيـــة المتقدمة منذ تأسيســـها عام  2012على تطويـــر اعمالها في
مجـــال تقديم خدمات الصيانة لألعمـــال الكهربائية والميكانيكية لتقديـــم خدمة عالية الجودة
لعمالئهـــا مـــن خـــال التركيـــز على احتياجـــات العمـــاء وتقديم التوصيـــات الفنيـــة والمالية كل
ذلـــك يتـــم من قبـــل فريق عمـــل متكامل يعمـــل وفق اســـتراتيجية محـــددة للوصـــول الى رضا
العميل.
•حصلـــت شـــركة الحلـــول الذكيـــة المتقدمة على شـــهادة الدرجـــة األولى فـــي برنامج تصنيف
مقدمـــي خدمات المـــدن وذلك بتاريـــخ 1442/04/13هـ

األنشطة التجارية
•خدمات الصيانة المنزلية
•خدمات الصيانة للقطاع التجاري
•أعمال صيانة المصاعد الكهربائية
•أعمال التبريد والتكييف والتهوية

درجة التصنيف
الدرجة األولى

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء علـــى التقييـــم الفنـــي تعتبـــر شـــركة الحلـــول الذكيـــة
المتقدمـــة مـــن أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق
المقـــاوالت مـــن حيـــث تقييـــم الجـــودة والكـــوادر الفنيـــة

درجة التقييم االئتماني

A
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بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبـــر شـــركة الحلـــول الذكيـــة
المتقدمـــة منشـــأة قوية ولديهـــا القـــدرة على االلتـــزام بكافة
متطلبـــات المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقـــت المناســـب

ﻗﻄﺎع ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

شركة السحاب الوطنية

نبذه عن المنشأة
•شـــــركة سحاب تعمل علــى تطويــر الحلـــــول اإللكترونية المتكاملــة واآلمنة لخدمــات الطــوارئ
واألعمال ،ومشــــاريع اإلسناد ،وتوفيـر القـوى العاملـة وذلـك للقطاعيـن :الحكومـي والخـاص،
حيـث تقوم بـإدارة جميـع هـذه الخدمات نيابـة عـن العمالء ،بمسـتوى عـال مـن المهنيـة ،وذلـك
فــــي إطـار سعيها الـدؤوب لمسـاعدة المنشـآت على تحسـين وتطويـر خدماتها المقدمة
•حصلـــت شـــركة ســـحاب علـــى شـــهادة الدرجـــة األولـــى فـــي برنامـــج تصنيـــف مقدمـــي خدمات
المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/02/28هـ

األنشطة التجارية
•أنظمة التشغيل
•تقديم خدمة النظام اآللي إلدارة المركبات ()AVL
•تحليل النظم
•تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة
•صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع
•تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات االتصاالت والمعلومات
•تقديم خدمة مراكز االتصال
•التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية

درجة التصنيف
الدرجة األولى

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء علـــى التقييـــم الفني تعتبـــر شـــركة الســـحاب الوطنية من
أعلـــى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق المقاوالت من
حيث تقييـــم الجودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A+
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بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبر شـــركة الســـحاب الوطنية
منشـــأة قويـــة ولديهـــا القـــدرة علـــى االلتـــزام بكافـــة متطلبات
المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقت المناســـب

مؤسسة الخطوط االذكى
لالتصاالت وتقنية المعلومات
نبذه عن المنشأة
•مؤسســـة الخطـــوط االذكـــى لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات إحدى المؤسســـات الســـعودية
الرائـــدة فـــي تقديـــم التصاميـــم وتنفيـــذ جميع حلـــول البنيـــة التحتية للحاســـب اآللـــي وكذلك
الخدمات االستشـــارية وتشـــغيل انظمة رقابة الشـــبكة ورقابة المســـتخدمين وحماية شبكات
الحاســـب ضـــد الهجمـــات الخطيـــرة والفيروســـات وتقدم الخطـــوط االذكى من ضمـــن انظمة
الحمايـــة االمنيـــة وتقدم ايضا خدمات انترنت االشـــياء وادارة أنظمة الـــذكاء االمني والبيئي
والصناعـــي وغيرهـــا .كمـــا اننـــا لدينا تعاقـــدات عالمية لشـــركات كبـــرى في مجـــاالت االتصاالت
الفضائيـــة وفي مجـــال توفير انترنت األشـــياء.
•حصلت مؤسســـة الخطـــوط االذكى على شـــهادة الدرجة األولى في برنامـــج تصنيف مقدمي
خدمات المدن وذلك بتاريـــخ  08/05/1442للهجرة

األنشطة التجارية
•خدمات مراكز االتصال الموحد

•وتشغيل انظمة رقابة الشبكة ورقابة
المستخدمين

•تصميم سير االعمال التجارية
وانظمة شبكات الهاتف الرقمية

•حماية شبكات الحاسب ضد الهجمات الخطيرة
والفيروسات باإلضافة الى خدمات أخرى
في مجال انترنت األشياء وإدارة أنظمة
الذكاء األمني والبيئي والصناعي

•تخزين البيانات والشبكات

درجة التصنيف
الدرجة األولى

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء على التقييم الفني تعتبر مؤسســـة الخطـــوط االذكى من
أعلـــى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق المقاوالت من
حيـــث تقييم الجـــودة والكوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A+

بنـــاء على التقييـــم االئتماني تعتبر مؤسســـة الخطوط االذكى
لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات منشـــأة قويـــة ولديهـــا القدرة
علـــى االلتزام بكافـــة متطلبات المشـــاريع الماليـــة في الوقت
المناسب

شركة لين لخدمات
األعمال
نبذه عن المنشأة
•ليـــن هي شـــركة رائدة فـــي خدمة وتطوير القطـــاع الصحـــي ،بتوفير خدمات صحيـــة إلكترونية
مـــن تحليل البيانات وتطويـــر اإلجراءات في الصحة الرقمية خاصـــة والخدمات اإللكترونية عامة
ســـعيا إلـــى رفـــع فاعلية مـــا يبذل بـــه في القطـــاع من مـــال وجهد بعمـــل ذا كفاءة وشـــغف.
ً
ترتكـــز حماســـة لين وتســـتمد عزيمتهـــا من كونها أحد أهـــداف رؤية  2030والتي تســـعى إلى
رفـــع جودة مؤشـــرات الصحة العامة فـــي المملكة العربية الســـعودية.
•حصلـــت شـــركة ليـــن على شـــهادة الدرجة الثانية فـــي برنامـــج تصنيف مقدمي خدمـــات المدن
وذلك بتاريـــخ  1442/05/07هـ

األنشطة التجارية
•أنظمة التشغيل
•تحليل النظم
•تصميم و برمجة البرمجيات الخاصة
•تصميم المواقع االلكترونية
•تقديم خدمات االستشارات اإلدارية العليا

درجة التصنيف
الدرجة الثانية

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء علـــى التقييـــم الفنـــي تعتبر شـــركة ليـــن لخدمـــات االعمال
مـــن أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق المقاوالت
من حيـــث تقييم الجـــودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

BBB+

20

بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي تعتبـــر شـــركة ليـــن لخدمـــات
االعمـــال منشـــأة قوية ولديها القـــدرة على االلتـــزام بمتطلبات
المشـــاريع المالية في الوقت المناســـب بســـبب مؤشرات األداء
الداخلية

ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ

شركة دار الدراسات
العمرانية
نبذه عن المنشأة
•العمرانيـــة شـــركة ســـعودية متخصصة فـــي االستشـــارات المعماريـــة والهندســـية والتخطيط
العمرانـــي كرســـت طاقتها لتصميم عمـــران صحي ومســـتدام ألجيال قادمة .تتميـــز العمرانية
بأنهـــا دار متعـــددة التخصصـــات فـــي مجـــال تصاميم البيئـــة المبنيـــة .مصممونا ومهندســـونا
علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الخبـــرة فـــي تصميـــم بيئـــة عصريـــة بجـــودة عاليـــة وأنظمـــة متطورة.
أعمالنـــا تتـــم دائمـــ ًا من خالل فـــرق عمل نبراســـها العمل الجماعـــي في جو متعـــدد الحضارات
والئنـــا لقيمنا وشـــغفنا بعملنـــا ال محدود.
•حصلـــت شـــركة دار الدراســـات العمرانيـــة علـــى شـــهادة الدرجـــة األولـــى فـــي برنامـــج تصنيف
مقدمـــي خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/05/21هـ

األنشطة التجارية
•االستشارات الهندسية للطرق والجسور واالنفاق
•االستشارات الهندسية للسكك الحديدية
•االستشارات الهندسية للموانئ البحرية وإنشاءات النقل البحري
•االستشارات الهندسية للمياه والصرف الصحي
•أنشطة أخرى متعلقة بأنشطة الهندسة المدنية
•أنشطة االستشارات الهندسية والمعمارية
•االستشارات الهندسية للتخطيط الحضري
•االستشارات الهندسية لعمارة البيئة
•أنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات واالمن والسالمة والكيماوية
•استشارات الهندسة الميكانيكية

درجة التصنيف
الدرجة األولى

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء على التقييم الفني تعتبر شـــركة دار الدراســـات العمرانية
مـــن أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق المقاوالت
من حيـــث تقييم الجودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

A+
22

بناء على التقييم تعتبر شـــركة دار الدراســـات العمرانية منشأة
قويـــة ولديها القدرة علـــى االلتزام بكافة متطلبات المشـــاريع
المالية في الوقت المناســـب

المركز المتطور
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•أســـس الدكتـــور إبراهيـــم بـــن أحمد الضبيـــب أدِ ك  AdECلالستشـــارات الهندســـية ســـنة 1419هـ
الموافـــق 1998م..انضـــم أدِ ك –  AdECإلـــى أكبـــر المنظمـــات العالميـــة فـــي مجـــال هندســـة
النقـــل  ،أهتم أدك بتنظيم العمل الداخلي ففي ســـنة  2014حصل على شـــهادة اآليزو ،9001
وفـــي عـــام  2018حصـــل علـــى شـــهادة اآليـــزو لنظـــام اإلدارة المتكامـــل  .IMSتوجـــت نجاحـــات
أدِ ك بحصولـــه في ســـنة  2019على شـــهادة أفضل استشـــاري في هندســـة النقـــل من MEA
 .Business Awardsافتتـــح أدِ ك أول فـــرع عالمـــي لـــه فـــي عـــام  2017فـــي المملكـــة األردنية
الهاشـــمية .افتتـــح أدِ ك ثانـــي فـــرع عالمـــي في عـــام  2019في مملكـــة البحريـــن .يملك أدك
ثـــاث فـــروع محلية (فـــرع المدينـــة المنورة ،فـــرع جازان ،فـــرع المنطقة الشـــرقية).
•حصـــل المركـــز المتطـــور لالستشـــارات الهندســـية علـــى شـــهادة الدرجـــة الثانيـــة فـــي برنامج
تصنيـــف مقدمـــي خدمـــات المـــدن وذلـــك بتاريـــخ  1442/05/07هـ

األنشطة التجارية
•االستشارات الهندسية للطرق والجسور واألنفاق
•االستشارات الهندسية للسكك الحديدية
•االستشارات الهندسية للموانئ البحرية وإنشاءات النقل البحري
•االستشارات الهندسية للمياه والصرف الصحي
•أنشطة أخرى متعلقة بأنشطة الهندسة المدنية

درجة التصنيف
الدرجة الثانية

درجة التقييم الفني

100

بنـــاء علـــى التقييـــم الفني يعتبـــر المركز المتطور لالستشـــارات
الهندســـية من أعلى  15%من المنشـــآت الموجودة في ســـوق
المقـــاوالت من حيث تقييـــم الجودة والكـــوادر الفنية

درجة التقييم االئتماني

BBB

بنـــاء علـــى التقييـــم االئتمانـــي يعتبـــر المركـــز المتطـــور
لالستشـــارات الهندســـية منشـــأة قويـــة ولديهـــا القـــدرة علـــى
االلتـــزام بمتطلبـــات المشـــاريع الماليـــة فـــي الوقـــت المناســـب
بســـبب مؤشـــرات األداء الداخليـــة

