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المقدمة
برنامــج تصنيــف مقدمــي خدمــات المــدن يعمــل علــى
تحديــد اختصــاص المنشــاة وإمكانيتهــا مــن الناحيــة
الماليــة والفنيــة واإلداريــة والتنفيذيــة .صمــم هــذا
الدليــل إلبــراز بعــض النمــاذج لمكاتــب هندســية متميــزة
حاصلــة علــى شــهادة التصنيــف باختــاف احجامهــا
ســواء صغيــرة أو متوســطة أو كبيــرة وذلــك ضمــن إطــار
الجهــود المبذولــة لرفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة
فــي المملكــة واالرتقــاء بمســتوى القطاعــات لتحســين
جــودة الحيــاة حيــث تــم التواصــل مــع عــدد مــن المنشــآت
الهندســية لالطــاع علــى تجاربهــم وآرائهــم كمــا نــود
تهنئتهــم علــى تميزهــم ومســاهمتهم فــي رفــع
جــودة القطــاع فــي المملكــة.
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مكتـــب منســـوب المدينـــة
لالستشـــارات الهندســـية
نبذه عن المنشأة
•يضـــم مكتب منســـوب المدينة خبرات عالية المســـتوى فـــي مختلف مجاالت الهندســـة  .يرتكز
عملنـــا الهندســـي علـــى أهمية توعيـــة المجتمـــع لتفعيل مبدأ الســـامة الهندســـية والصحة
المهنية.

تمــت عمليــة التصنيــف للمكتــب الهندســي منــذ اكثــر مــن اربعة
اشــهر ووجدنــا التعــاون التــام مــن قبــل ,وكالــة التصنيــف
شــاكرين لكــم مجهودكــم

قمة التطوير
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
• مكتـــب قمـــة التطويـــر لالستشـــارات الهندســـية هو أحـــد المكاتب الهندســـية الرائدة تأســـس
فـــي عـــام  ،2005يتكـــون المكتب من مجموعـــة متميزة من الكادر الهندســـي من مهندســـين
ومصمميـــن على مســـتوى مـــن الخبرة فـــي المقاييـــس الهندســـية التابعة للشـــركات الرائدة
فـــي المجال كالشـــركة الســـعودية للكهرباء وارامكو الســـعودية.

تجربتنــا مــع التصنيــف كانــت ميســرة وســريعة حيــث ان المكتــب
يتمتــع بوجــود الكــوادر الفنيــة المؤهلــة ممــا ســهل التقييــم
وإصــدار شــهادة التصنيــف
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مكتب روافد لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتـــب روافـــد اســـم رائد موثـــوق به على مســـتوى المملكـــة العربية الســـعودية في مجال
الدراســـات واالستشـــارات الهندسية وإدارة اإلنشـــاءات والمشاريع واإلشـــراف عليها من خالل
تقديمهـــا ألفضـــل الخدمـــات المتكاملـــة لعمالئهـــا فـــي هـــذا المجـــال وفق أعلـــى مواصفات
الجودة.

تشــرف مكتــب روافــد لالستشــارات الهندســية ان يكــون
مــن أوائــل المكاتــب الهندســية التــي تــم اســتكمال جميــع
إجــراءات التصنيــف الهندســي طبقــا لالشــتراطات واألنظمــة
والتعليمــات

حسين المصري
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتب استشـــارات هندســـية تشـــمل تصميم واالشـــراف على تنفيذ مشـــاريع ســـكنية وتجارية،
كمـــا يعمـــل المكتـــب على عـــدد من الخدمـــات منها تصميـــم التطبيقـــات واإلجـــراءات وأتمتها
باســـتخدام الذكاء الصناعي ،إنشـــاء وتشـــغيل وحدات فنيـــة لتفعيل التطبيقـــات  ،إدارة البرامج
والمشاريع.

نفيدكم بان تجربتنا في التصنيف كانت سلسة وسريعة
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مكتـــب المهندس العربي
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•تأســـس مكتـــب المهنـــدس العربـــي في مطلـــع العـــام 1432هــــ كامتـــداد لمســـيرة المهندس
محمد العمران وغايته في القيام بمختلف النشـــاطات الهندســـية والدراســـات واالستشـــارات
مـــن إشـــراف ومراقبـــة وتدقيق وتقديـــم الخبـــرات المختلفة في جميـــع المجاالت الهندســـية

بــدأت إجــراءات التصنيــف فــي وقــت مبكــر ولقــد تــم انفــاذ االمر
بــكل سالســة وســهولة فــي اإلجــراءات وبــدون تعقيــدات تذكــر
وذلــك بالشــراكة مــع إدارة التصنيــف الذيــن كان لهــم الــدور
الفاعــل فــي شــرح إجــراءات تنفيــذ العمليــة اليــا  ،ختامــا ال
يســعنا اال ان نقــدم خالــص الشــكر والتقديــر لحكومــة خــادم
الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده ووزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة واإلســكان ممثلــة فــي وكالــة التصنيــف والهيئــة
الســعودية المهندســين الذيــن كان لهــم الــدور الفاعــل
والداعــم لهــذه الخطــوة

عبدالكريم المنصور
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتـــب عبدالكريـــم المنصـــور لالستشـــارات الهندســـية خبـــرة اكثر من  10ســـنوات  ،مجـــال عملنا
بشـــكل عـــام فـــي االستشـــارات الهندســـية  ،خصوصـــا فـــي المجـــاالت التاليـــة منهـــا التقييـــم
االنشـــائي،التخطيط الحضـــري و التصاميـــم المعماريـــة

فكــرة التصنيــف للمكاتــب الهندســية كانــت فكــرة رائعــة
واحترافيــة  ،ووضعــت النقــاط علــى الحــروف  ،وقــد واجهتنــا
بعــض المصاعــب ولكــن تــم معالجتهــا عــن طريــق االيميــات
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درة االبتكارات
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•يعتبـــر درة االبتـــكارات لالستشـــارات الهندســـية احـــد المكاتـــب االستشـــارية المرخصـــة للعمـــل
رســـمي ًا في مجال االستشـــارات الهندســـية ويملك خبرة عملية بالمجال الهندســـية تمتد ألكثر
مـــن  14ســـنه ،ويضـــم درة االبتـــكارات مجموعة مـــن المهندســـين ذو الخبرات العاليـــة بمختلف
التخصصـــات التـــي تمكنه مـــن انجاز مختلف المشـــاريع خـــال الفتـــرة الســـابقة والتعامل معها
باحترافيـــة عاليـــة .ويقـــوم درة االبتـــكارات بأعمـــال (التصميم – اإلشـــراف – إدارة المشـــاريع –
التخطيـــط – دراســـة الجـــدوى – التحكيم –األعمال المســـاحية

الشــك ان وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان واكبــت
المتغيــرات الســريعة فــي المملكــة وســعت فــي توفير خدمة
التصنيــف مــع شــركاءها الهيئــة الســعودية للمهندســين
والبنــك المركــزي الســعودي فــي توفيــر خدمــة التصنيــف
الكترونيــا بشــكل كامــل ممــا عمــل علــى توفيــر الكثيــر مــن
الجهــد والوقــت حيــث تــم انجــاز شــهادة التصنيــف بأقــل مــن
 7أيــام عمــل

ياسر الربيعة
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتـــب ياســـر حمـــد الربيعـــة الستشـــارات الهندســـة المعماريـــة تأســـس عـــام 1432هــــ لصاحبه
ياســـر حمـــد الربيعـــة  ،يعد المكتب احـــد أكبر المكاتـــب بالمنطقة الشـــرقية حيث ان لـــه باع كبير
فـــي التصميم واالشـــراف على عـــدد كبير من المشـــاريع التجاريـــة الســـكنية والخدمية .ونظرا
لتوســـع النشـــاط تم افتتاح فـــرع بمدينـــة الرياض.

كانــت تجربــة اســتخراج شــهادة التصنيــف جيــدة وبفضــل اللــه
تــم التصنيــف واســتخراج الشــهادة
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المجاز لإلستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•المجاز لالستشـــارات الهندسية تأســـس في العام  1994عن طريق مجموعة من المهندسين
الســـعوديين المؤهليـــن ممن لهم خبـــرات تزيد عن عشـــرين عاما في مجـــال التخطيط وتنفيذ
مشـــاريع المستشـــفيات والمشـــاريع الصحيـــة واالشـــراف عليهـــا مســـتخدمين أعلـــى معاييـــر
التصميـــم والمبتكرات العلميـــة المتقدمة.

فكــرة التصنيــف هامــة وجيــدة ومطلوبــة وبخاصــة لمواكبــة
تطويــر العمــل علــى المنصــات ومــع الهيئــات والجهــات
الحكوميــة إلكترونيــ ًا

أرن لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•قـــدم فريقنـــا العالمي مـــن االستشـــاريين والخبراء نصائح عمليـــة ومركزة على القيمة بشـــأن
أصـــول البنيـــة التحتيـــة .نحـــن نســـاعد العمـــاء علـــى تحديد ما يجـــب إنشـــاؤه  ،وكيفيـــة القيام
بذلـــك بشـــكل أســـرع وأكثر كفـــاءة من حيـــث التكلفـــة  ،وكيفية االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية
الحاليـــة وتعزيزهـــا .يتميـــز عملنـــا بأعلـــى معايير الهندســـة والتصميـــم  ،وســـمعة طيبة في
االبتـــكار والنتائـــج التـــي تصمـــد أمام اختبـــار الزمن .تتمثـــل رؤيتنا فـــي أن نكون التطـــور التالي
فـــي هندســـة التصميـــم واالستشـــارات  ،المبنيـــة على أقوى األســـس التـــي تجمع بيـــن تراثنا
الغني وابتـــكار وخبـــرة موظفينا.

لــم يكــن هنــاك أي صعوبــة أو عوائــق فــي إجــراءات التصنيــف
للمكتــب بــل كانــت متميــزة وفــي غايــة الســهولة  ,كانــت
التجربــة سلســة باإلضافــة إلــى أن موقــع التصنيــف كان فــي
واضــح وبســيط فــي التعامــل و ســريع التجــاوب.
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دار النقل لإلستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•تقـــوم دار النقـــل لالستشـــارات الهندســـية ( )HTCبتقديـــم خدماتهـــا الهندســـية المتعلقـــة
بهندســـة النقـــل والمـــرور وإدارة المخاطـــر المحتملة،وتقـــدم خدماتهـــا الـــى عـــدد كبيـــر من
العمـــاء مـــن بينهـــم شـــركات خاصـــة وجهـــات مرتبطـــة بالبلديـــات ووزارة النقـــل وغيرهـــا مـــن
الجهـــات الحكوميـــة .

نتقــدم بالشــكر والتقديــر لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان  ،اإلجــراءات فــي الحصــول علــى شــهادة التصنيــف
فهــي ســهلة جــدا وواضحــة وميســرة وبمقــدور جميــع
المكاتــب والمؤسســات والشــركات الهندســية الحصــول علــى
شــهادات التصنيــف

العطاس لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•يقـــوم المكتـــب بكافـــة االعمـــال االستشـــارية فـــي مجـــال الهندســـة المعماريـــة والمدنيـــة
وتقديـــم أعمـــال استشـــارية لعـــدة جهـــات حكومية كمـــا يقدم المكتـــب مخططات واالشـــراف
عليهـــا وكافـــة االعمـــال المســـاحية إصـــدار كافـــة الرخـــص االنشـــائية للمواطنيـــن

بالنســبة لتجربتنــا مــع التصنيــف كانــت جيــدة ويلــزم زيــادة
تثقيــف المقاوليــن بالخيــارات االئتمانيــة ألنــه تتشــابه خيــارات
رفــع الطلــب الســريع والعــادي بــس مجمــا التجربــة جيــدة
واالخــوان فــي الدعــم الفنــي متعاونيــن جــدا
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قشاط لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•منـــذ تأســـيس مكتب قشـــاط لالستشـــارات الهندســـية عـــام  1434هــــ ونحن نعمل علـــى تقديم
خدمـــات متكاملـــة لجميـــع أعمـــال التصميـــم و اإلشـــراف وإدارة المشـــاريع بمختلـــف المجـــاالت
لجميـــع المشـــاريع و المبانـــي بمختلـــف أنواعهـــا و أحجامهـــا و الميزانيـــات المقـــررة لها.

نفيدكــم بانــود أن نعبــر لكــم عــن خالــص الشــكر والتقديــر
علــى منحكــم شــهادة التصنيــف لمكتــب قشــاط لالستشــارات
الهندســية ممــا يمكننــا مــن المضــي قدمــا فــي مســيرة
التطويــر بدعمكــم الكريــم  ...حيــث أننــا خضنــا تجربــة
مميــزة تمكننــا مــن خاللهــا الحصــول علــى التصنيــف بتقديــم
الطلــب فــي بوابــة بلــدي علــى موقــع وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة واإلســكان وتــم الموافقــة علــى الطلــب مــن
خال لكــم

مشاري الشثري لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•يعمـــل المكتـــب علـــى تحقيـــق متطلبـــات العمـــاء علـــى اكمل وجـــه من خـــال فريـــق عمل ذو
كفـــاءة وإمكانـــات فنيـــة وإداريـــة عالمية تســـاهم فـــي تقديم اعلى مســـتوى مـــن الخدمات
االستشارية الهندسية

تجربتنا في التصنيف كانت تجربة جيدة
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أكنان السعودية
للهندسة المعمارية
نبذه عن المنشأة
• تأســـس أكنـــان الســـعودية عـــام  2004كمكتـــب هندســـي متخصـــص فـــي مجـــال االستشـــارات
واإلشـــراف الهندســـي والتصميـــم المعمـــاري والحاصـــل علـــى شـــهادة الجـــودة (، )ISO9001
قـــام مكتـــب أكنان الســـعودية بتقديم خدماته المتميـــزة منذ بداية العمل بوجـــود كادر مدرب
علـــى توفير حلول هندســـية معاصرة تتماشـــى مـــع الطابع الســـعودي والثقافة اإلســـامية
عبـــر العصـــور ويقوم مكتب أكنان الســـعودية بتقديم جميع الخدمات الهندســـية من تصميم
وإشـــراف وإدارة مشـــاريع من خـــال طاقم هندســـي مميز.

نتقــدم بالشــكر والتقديــر لــوزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة
واإلســكان علــى تقديــم مبــادرة تقريــر الشــركات والمكاتــب
الهندســية المتميــزة الحاصلــة علــى التصنيــف

جود العمارة لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•منـــذ نشـــأتنا ،قامت جود العمارة ببناء ســـمعتها علـــى النزاهة والصدق وااللتـــزام للمجمعات
التي تعمل معها .كنا وال نزال ثابتين في قيمنا  ،حيث تســـتمر شـــركتنا في تحســـين التصاميم
والعمـــل علـــى تصاميـــم المســـاحات التي تدمج االبتـــكار مـــع أداء الوظيفـــة  ،مهمتنا هي أن
تصبـــح شـــركة معماريـــة رائـــدة في حلـــول التصاميـــم اإلبداعيـــة والتي تحـــل احتياجـــات عمالئنا
االجتماعية والبيئيـــة واالقتصادية.

التجربــة كانــت رائعــة مــن بدايــة الطلــب الــى الحصــول علــى
الشــهادة وهــذا يــدل علــى ســهولة اإلجــراءات حيــث بــدأت مــن
موقــع بلــدي وكانــت جميــع الخطــوات موضحــة وســهلة وتــم
عمــل جميــع المطلــوب وبعــد االنتهــاء لــم يكــن االنتظــار طويــل
للحصــول علــى الشــهادة وللــه الحمــد
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النمط الحديث
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتب استشـــارات هندســـية متكامل الخدمات ،حيث تم تأسيســـه عام ( 2017م) ،شـــارك النمط
الحديث لالستشـــارات الهندســـية في عدد كبير من المشـــاريع المرموقة (السكنية و التجارية
و الصناعيـــة و الضيافـــة و خدمـــات التصميـــم الداخلـــي وغيرهـــا) ،وكانـــت المنهجية الرئيســـية
للمكتـــب هـــي تكريـــس كل الجهـــود والخبـــرات لتحقيـــق أعلـــى كفـــاءة في المشـــاريع بشـــكل
يتجاوز توقعـــات العمالء

نــود ان نشــكركم علــى التجربــة المتميــزة فــي آليــة التصنيــف
الجديــدة  ،حيــث كانــت معاييــر التصنيــف واضحــة وبســيطو
وبعيــدة عــن التعقيــد مــع توفــر دليــل استرشــادي يوضــح
آليــة التصنيــف حتــى طباعــة الشــهادة ،كمــا تميــزت الخدمــات
االلكترونيــة بموقــع بلــدي بســرعتها باإلضافــة للربــط
اإللكترونــي مــع موقــع الهيئــة الســعودية للمهندســين
حيــث بــرزت أهميتهــا فــي ســرعة إنجــاز التصنيــف وخاصــة مــن
ناحيــة اســتيفاء المعاييــر الفنيــة

أركال لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتـــب إستشـــارات هندســـية متخصص فـــي تصميـــم المخططـــات المعمارية بأحدث األســـاليب
العصريـــة  ,وتصميـــم المخططات اإلنشـــائية بأحـــدث برامج التصميـــم وفق ًا للكود الســـعودي,
كمـــا نقـــوم بجميـــع األعمـــال المســـاحية والكروكيـــات التنظيميـــة وتصميم مخططـــات أعمال
مكافحـــة الحريـــق وأعمـــال األمن والســـامة وأعمـــال التكييف المركـــزي واألعمـــال الكهربائية

تجربة ممتازة وسيتم رفع التقييم في القريب العاجل
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مكتب المهندس جميل طالقي
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•يعـــد مكتـــب جميـــل عبدالله طالقـــي لالستشـــارات الهندســـية في مكـــة المكرمة ،أحد أشـــهر
وأفضل المكاتب االستشـــارية الهندســـية  ،وقد تم تأســـيس مكتب جميل طالقي عام 1986م
عن طريق المهندس المستشـــار جميل عبدالله طالقي للمســـاهمة في الســـوق الهندســـي
بـــكل أنواعـــه المختلفة ( األبـــراج ،المباني التجارية ،المباني الســـكنية ،فلل ،المنشـــآت الصحية،
مصانع ،المســـاجد والمدارس)

تجربــة رائعــة تدفــع و تحقيــق المكتــب الــى المزيــد مــن
العطــاء و الجــودة و كان مــن تقديــم طلــب التصنيــف مــن خــال
موقــع (بلدي) دافــع للمكتــب لتقديــم المزيــد مــن العطــاء
بمــا يتناســب رؤيــة المملكــة  ٢٠٣٠و نســأل اللــه التوفيــق و
الســداد للجميــع بمــا يخــدم تقــدم مملكتنــا الحبيبــة.

مكتب المهندس عبدالرحمن
باعثمان لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•المكتـــب متخصص فـــي تقديم خدمات استشـــارات الهندســـة المدنية ولمعمارية والهندســـة
الكهروميكانيكيـــة والحرارية للمشـــاريع وهندســـة التخطيط الحضـــري واإلقليمي.

تقدمنــا بطلــب التصنيــف علــى موقــع منصــة بلــدي االلكتروني
أســتكملنا جميــع البيانــات اإلداريــة والفنيــة والماليــة علــى
النمــاذج الموجــودة بالموقــع فــي وقــت وجيــز وتــم رفــع
الطلــب الكترونيــا وتــم ســريعا إصــدار شــهادة التصنيــف
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التصاميم الحديثة
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•تأســـس مكتـــب التصاميـــم الحديثـــة لالستشـــارات الهندســـية ) )MDCEOعـــام  2004م ,بهدف
تقديـــم خدمـــات هندســـية واستشـــارية وفـــق أعلـــى معاييـــر الجـــودة العالمية ,للمســـاهمة
فـــيالنهضـــةالعمرانيـــةواالقتصاديـــةالمتســـارعةالتيتعيشـــهاالمملكـــةالعربيةالســـعودية

 المكتــب الهندســي المصنــف ال يحتــاج اعتمــاد مــن عــدةجهــات مختلفــة فــي عــدة مناطــق ويمكــن مزاولــة المهنــة
فــي جميــع مناطــق المملكــة - .تصنيــف المكاتــب الهندســية
يرفــع كفــاءة وجــودة المخرجــات لألعمــال الهندســية ويتيــح
المجــال للمنافســة العادلــة بشــكل واضــح - .درجــة التصنيــف
للمكتــب الهندســي تســمح بدخولــه فــي المشــاريع بحســب
كفائتــة الفنيــة والماليــة و اإلدارة حســب حجــم ونــوع
المشــروع

االبداع الفني
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•يقـــدم فريقنـــا العالمي من االستشـــاريين والخبراء نصائـــح عملية ومركزة على القيمة بشـــأن
أصـــول البنيـــة التحتيـــة .نحـــن نســـاعد العمـــاء علـــى تحديد ما يجـــب إنشـــاؤه  ،وكيفيـــة القيام
بذلـــك بشـــكل أســـرع وأكثر كفـــاءة من حيـــث التكلفـــة  ،وكيفية االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية
الحاليـــة وتعزيزهـــا .يتميـــز عملنـــا بأعلـــى معايير الهندســـة والتصميـــم  ،وســـمعة طيبة في
االبتـــكار والنتائـــج التي تصمـــد أمام اختبـــار الزمن.

جديــر بالذكــر أننــا قــد شــاهدنا تعاون ـ ًا مميــز ًا مــن خــال تجربتنــا
فــي التصنيــف مــع وزارتكــم الموقــرة .
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ووافر االحترام،،،
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شركة دار العلوم
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•تـــم تأســـيس شـــركة دار العلـــوم لالستشـــارات الهندســـية منـــذ مـــا يزيـــد عـــن  ١٥عامـــا و ذلـــك
للمســـاهمة فـــي التطـــور الهائـــل الـــذي تشـــهده المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي جميع
المجاالت الهندســـية و تميزت الشـــركة في تقديم الخدمات الهندســـية االستشـــارية المرتكزة
علـــى الخبـــرات المحلية و العالميـــة و التطوير المســـتمر للموارد و تطبيق افضل الممارســـات
العالميـــة في إدارة المشـــاريع

جربــة تقديــم الطلــب عبــر الموقع واضحه و ســهله و بخطوات
بســيطة اختصــرت الكثيــر مــن اإلجــراءات و الزيــارات للوكالــة
فمــن مميــزات التنظيــم الجديــد ســرعه التنفيــذ و تيســير
اإلجــراءات واســتبعاد االجتهــادات البشــرية ،فبإســمي و
اســم كافــة اســرة دار العلــوم نتقــدم بالشــكر الجزيــل لمقــام
الــوزارة ممثلــه بســعادة الوكيــل و فريــق عملــه المتميــز و ال
ننــس الشــكر للزمــاء بالهيئــة الســعودية للمهندســين

المحور لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتب المحور لالستشـــارات الهندســـية هو مكتب استشـــاري ســـعودي تأســـس عام ( 1426هـ
ـــــ 2010م ) ومقـــره الرئيســـي فـــي مدينة نجـــران يقـــوم بجميع أعمـــال الدراســـات والتصاميم
واإلشـــراف الهندســـي وحســـاب الكميـــات واألعمـــال المســـاحية باإلضافـــة الـــي مختبـــر فحص
التربـــة والخرســـانة والمـــواد … وقد تمكـــن المكتب بفضل اللـــه تعالى وخالل فتـــرة قصيرة من
إنجـــاز الكثيـــر من المشـــاريع المتميـــزة للقطاعين الخـــاص والحكومي

نــرى ان تجربــة التصنيــف ســتكون بدايــة جديــدة للمكاتــب
ا لهند ســية
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شركة االختبارات
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•شـــركة االختبارات لالستشـــارات الهندســـية احد الشـــركات االستشـــارية الرائدة تقـــدم خدماتها
واستشـــارتها الهندســـية والفنيـــة في مجال التصميم ،اإلشـــراف إدارة المشـــروعات ،دراســـة
الجـــدوى للقطـــاع الحكومـــي والخـــاص عـــن طريـــق فريق عمـــل متخصـــص ذوي خبـــرة وكفاءة
عالية .

تــم تقديــم طلــب التصنيــف وكانــت جميــع الخطــوات والطلبــات
واضحــة حيــث فــي البدايــة تــم اصــدار شــهادة مــن الهيئــة
الســعودية للمهندســين بمــا يخــص المعاييــر الفنيــة ولــم
تأخــذ ســوى يــوم واحــد فقــط وبعــد ذلــك تــم التقديــم
علــى شــهادة التصنيــف وتعبئــة البيانــات المطلوبــة فيمــا
يخــص المعلومــات الماليــة كانــت واضحــة وجميــع التقديمــات
الكترونيــة وواضحــة وتــم بحمــد اللــه اصــدار شــهادة التصنيــف

الوزين للهندسة
المعمارية
نبذه عن المنشأة
•فريـــق وزيـــن متألق بالعلـــم والفنون ،يحترف ابـــداع تصاميم ترضي ذائقة العميل ن فلســـفته
المهنيـــة تعمل علـــى االرتقاء بثقافة التصميـــم الجمالي والوظيفي.

التصنيـــف آلية جديـــدة لالرتقاء بمســـتوى العمـــارة و التمدن
و النقلـــة النوعيـــة من المســـتوى الحالي الـــى تحقيق رؤية
 ٢٠٣٠بـــإذن الله..
لـــم يكـــن باألمر الســـهل تحقيـــق اشـــتراطات التصنيـــف و لكن
ألننـــا نؤمـــن بقدراتنـــا و ألننـــا نؤمـــن بأن يـــد الشـــباب هي جزء
مـــن خدمـــة الوطن ،قبلنـــا التحـــدي  ..فالتصنيف هـــو الخطوة
األولى للتوســـع وتطوير المســـتوى وتقديم خدمات مميزة
تنافســـية من حيـــث الجودة.
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سمير أبو غليه لالستشارات
الهندسية
نبذه عن المنشأة
•تـــم افتتـــاح المكتـــب بمدينـــة مكـــة المكرمـــة منذ عـــام 1423هــــ وافتتاح فـــرع لـــه بمدينة جدة
عـــام  1436هــــ  ،ومـــع مـــرور الوقـــت أصبـــح المكتب لديه القـــدرة الكاملـــة على تقديـــم خدمات
هندســـية متكاملـــة فـــي جميـــع التخصصـــات ،ويتميـــز المكتـــب بوجـــود العناصـــر التـــي تتمتـــع
بالخبـــرة العلميـــة والعمليـــة لتقديـــم أفضـــل الخدمـــات كل فـــي مجـــال تخصصه.

نــود أن نشــكر وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان
إلتاحــة الفرصــة لنــا لتقييــم تجربتنــا مــع التصنيــف حيــث
اســتخدمت أســلوب علمــي بســيط ومتطــور يجعــل مــن مــن
تجربــة التصنيــف ككل رحلــة ممتعــة وبســيطة بــدء مــن البنيــة
التقنيــة القويــة والمميــزة واإلجــراءات ونقــاط التقييــم الفنية
القويــة التــي تخــدم عمليــة التصنيــف وتخلــق جيــل مــن رواد
االعمــال المميزيــن بمــا يرتقــي مــع جــود الخدمــات بمملكتنــا
الغاليــة وبمــا يحقــق رؤيــة 2030
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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.

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
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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).

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
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شركة اإلبداع السعودي
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•شـــركة اإلبداع الســـعودي لالستشـــارات الهندســـية هي إحدى الشـــركات االستشـــارية الرائدة
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية ذات خبرة تمتد ألكثر من خمســـة عشـــر عاما ،تســـعى الى
تقديـــم خدمات هندســـية واستشـــارية متميـــزة وذات جودة عاليـــة ،مواكبة فـــي ذلك التطور
العمرانـــي والتقنـــي الهائـــل الـــذي تشـــهده المملكـــة العربيـــة الســـعودية مع المســـاهمة
الفعالـــة في تحقيـــق رؤيـــة المملكة .2030
ً

خطوات وإجراءات طلب التصنيف واضحة ومدروسة.
منصة بلدي خطوة ناجحة وتحتاج بعض التحسينات.
فريق الدعم الفني متعاون جداً.

ركائز المعمار
لالستشارات الهندسية
نبذه عن المنشأة
•مكتـــب ركائـــز المعمـــار لالستشـــارات الهندســـية  ،متخصصـــون باالستشـــارات الهندســـية,
واستشـــارات الســـامة الهندســـية  ،والحماية من الحريق واالستشـــارات البيئيـــة  ،ومعتمدون
لـــدى العديـــد مـــن الجهـــات الحكوميـــة والخاصـــة

تجربة التصنيف كانت تجربة جيدة بحمد الله
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