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القسم األول :مقدمة

انطالقاً من جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في تطوير وتحسين خدمات قطاع التشييد والبناء ،فقد

تم إصدار دليل (برنامج نقاط التصنيف) والذي يوضح تعريف الخدمة وآلية تقييم وحساب النقاط وذلك لرفع مستوى
الشفافية وإيجاد بيئة تنافسية بين المنشآت لتحسين مخرجات معايير جودة األداء في المشاريع.

التعريف بخدمة " برنامج نقاط التصنيف "
هي خدمة تمنح فيها المنشآت االطالع على نقاط المخالفات السالبة المسجلة عليها والتي تؤثر على درجة تصنيفها،
باإلضافة الى فرصة تحويل هذه النقاط إلى نقاط موجبة عن طريق إثبات مدى االلتزام بمعايير جودة األداء في تنفيذ
المشاريع من خالل التقدم بطلب على منصة "البناء المستدام" للحصول على نقاط موجبة وتخفيض النقاط السالبة.
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يمنح المقاول فرصة إلثبات

المقاول يحصل على النقاط
السالبة من المخالفات

تحول النقاط في قاعدة
بيانات موحدة

تؤثر النقاط على التصنيف

التزامه بمعايير جودة االداء،
فيتقدم المقاول بطلب زيارة

من منصة البناء المستدام
للحصول على نقاط موجبة

وتخفيض النقاط السالبة

الهدف من " برنامج نقاط التصنيف "

الهدف من "برنامج نقاط التصنيف" هو مراقبة جودة أعمال القطاع وتقسيم منشآت قطاع التشييد والبناء ورفع

االلتزام بمعايير جودة األداء ،ومتابعة مدى مواءمة درجات تصنيف المنشآت بتنفيذ المشاريع عن طريق ربط

المخالفات الميدانية بنظام برنامج النقاط.
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القسم الثاني :خطوات الوصول إلى خدمة " برنامج نقاط التصنيف "

رحلة المقاول في الوصول لبيانات النقاط  /تقديم طلب لتحسين رصيد النقاط

 -1يتم الدخول على منصة "بلدي" من خالل الرابط  https://balady.gov.saويتم الضغط على " خدمات
بلدي":

 -2يتم اختيار خدمة " تصنيف مقدمي خدمات المدن (تصنيف المقاولين سابقاً ) " من قائمة "خدمات بلدي":
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 -3يتم اختيار خدمة " نقاط مخالفات المنشآت":

 -4يتم الضغط على أيقونة "ابدأ الخدمة "من نافذة نقاط مخالفات المنشآت:
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 -5يتم تحديد مربع الموافقة على اتفاقية استخدام نظام “ بلدي” للخدمات اإللكترونية والضغط على " ابدأ
الخدمة":

 -6تتم فتح نافذة لتسجيل الدخول ويتم استكمال إجراءات تسجيل الدخول على منصة "بلدي":
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 -7بعد استكمال إجراءات تسجيل الدخول ،يتم استعراض نافذة بيانات النقاط:

يتم إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة

 -8عند التمرير لألسفل ،يتم االطالع على جدول تقييم النقاط في نفس النافذة:

جدول تقييم النقاط

يمكن االطالع على جدول تقييم النقاط
7

 -9عند االستمرار بالتمرير لألسفل يتم عرض لوحة بيانات النقاط ،والوصول أليقونة " طلب تحسين رصيد
النقاط":

رصيد النقاط

االطالع على رصيد النقاط
طلب تحسين رصيد
النقاط

(عند الرغبة في تحسين رصيد النقاط ،يتم التقديم على موعد زيارة لبرنامج البناء المستدام)
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القسم الثالث :طريقة عمل نظام برنامج نقاط التصنيف

آليـة حساب النقاط

•

تبدأ صالحية نظام النقاط من تاريخ إصدار شهادة التصنيف ويسري حتى تاريخ انتهائها ،ويتم إعادة تعيين بيانات
لوحة النقاط تلقائيا بمجرد تجديد الشهادة.

يتم حساب النقاط كالتالي:
وال :النقاط (السالبة):
أ ً
 .1كل  100,000ريال من قيمة المشاريع المسحوبة تمثل نقطة سالبة واحدة.
 .2كل  100ريال من قيمة المخالفات تمثل نقطة سالبة واحدة.
ثانياً  :النقاط (الموجبة):
يحصل المقاول على النقاط الموجبة بعد زيارة المشروع من قبل فاحصي منصة البناء المستدام ويتم تحديد نسبة
توافق المشروع مع شروط البناء المستدام (من إجمالي  100نقطة)

النقاط السالبة
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النقاط الموجبة طبقاً لبرنامج

المشاريع المسحوبة

مخالفات البناء

نقطة  100 /ألف ريال

نقطة  100 /ريال

(من قيمة المشروع)

(من قيمة المخالفة)

المستدام
البناء ُ

 100نقطة  /زيارة

آليـة تحسين النقاط
يتم تحسين النقاط عن طريق ا لحصول على نقاط موجبة تخفض من نقاط المخالفات السالبة المسجلة على المنشأة

ويتم ذلك عن طريق التقدم بطلب زيارة لفحص المشروع من قبل فاحصين معتمدين من "منصة البناء المستدام "

بهدف التحقق من جودة وسالمة المشروع ومطابقته لبنود و اشتراطات السالمة ،و تنسب النقاط الموجبة
المكتسبة من زيارة الفحص طبقا لنسبة توافق المشروع مع بنود الفحص الموضوعة على أن تكون قيمة النقاط

الموجبة  /زيارة مستوفية لكافة االشتراطات هي  100نقطة  /زيارة .

جدول تقييم حساب النقاط

10

لشائع
األسئلة الشائعة

س ( :)1ماهي خدمة برنامج نقاط التصنيف؟
هي خدمة تمنح فيها المنشأة فرصة لتحويل نقاط المخالفات السالبة والتي تؤثر على درجة التصنيف إلى نقاط

موجبة عن طريق إثبات مدى االلتزام بمعايير جودة األداء ،حيث تتقدم المنشأة بطلب زيارة من منصة البناء المستدام
للحصول على نقاط موجبة وتخفيض النقاط السالبة.

س ( :)2كيف يتم التعرف على نقاط منشأتي " النقاط السالبة"؟
 -1يتم الدخول على منصة "بلدي" من خالل الرابط  /https://balady.gov.saويتم الضغط على " خدمات بلدي":
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 -2يتم اختيار خدمة " تصنيف مقدمي خدمات المدن (تصنيف المقاولين سابقاً ) " من قائمة خدمات بلدي:

 -3يتم اختيار خدمة " نقاط مخالفات المنشآت":
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 -4يتم الضغط على أيقونة "ابدأ الخدمة "من نافذة نقاط مخالفات المنشآت:

 -5يتم تحديد مربع الموافقة على اتفاقية استخدام نظام بلدي للخدمات اإللكترونية والضغط على " ابدأ الخدمة":
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 -6تتم فتح نافذة لتسجيل الدخول ويتم استكمال إجراءات تسجيل الدخول على منصة "بلدي":

 -7بعد استكمال إجراءات تسجيل الدخول ،يتم استعراض نافذة بيانات النقاط:

يتم إدخال رقم السجل التجاري للمنشأة
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 -8عند التمرير لألسفل ،يتم االطالع على جدول تقييم النقاط في نفس النافذة:

جدول تقييم النقاط

يمكن االطالع على جدول تقييم النقاط

 -9عند االستمرار بالتمرير لألسفل يتم عرض لوحة بيانات النقاط ،والوصول أليقونة " طلب تحسين رصيد النقاط":

رصيد النقاط

طلب تحسين رصيد النقاط

االطالع على رصيد
النقاط

عند الرغبة في تحسين رصيد النقاط ،يتم الضغط هنا والتقديم على موعد زيارة لبرنامج البناء المستدام

المستدام.
يتم فتح نافذة نموذج الفحص وجدولة الزيارة على منصة البناء ُ
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س ( :)3ما هي آلية حساب النقاط؟
يتم حساب النقاط كالتالي:
وال :النقاط (السالبة):
أ ً
 .3كل  100,000ريال من قيمة المشاريع المسحوبة تمثل نقطة سالبة واحدة.
 .4كل  100ريال من قيمة المخالفات تمثل نقطة سالبة واحدة.
ثانياً  :النقاط (الموجبة):
يحصل المقاول على النقاط الموجبة بعد زيارة المشروع وتحديد نسبة توافق المشروع مع شروط البناء المستدام
(من إجمالي  100نقطة).

النقاط السالبة

النقاط الموجبة طبقاً لبرنامج

المشاريع المسحوبة

مخالفات البناء

نقطة  100,000 /ريال

نقطة  100 /ريال

(من قيمة المشروع)

(من قيمة المخالفة)

المستدام
البناء ُ

 100نقطة  /زيارة

س ( :)4هل النقاط تطبق على جميع المنشآت؟
المنشآت المصنفة هم أكبر فئة مستفيدة من برنامج نقاط مخالفات المنشآت حيث نظام النقاط يؤثر على التصنيف.

س ( :)5ماهي طريقة استخدام برنامج البناء المستدام لتحسين موقف منشاتي؟
يتم تقديم طلب من خالل الدخول على منصة البناء المستدام لزيارة المشروع وفحص متطلبات السالمة عن طريق
الرابط التالي/ https://www.mostadam.sa:
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المستدام؟
س ( :)6ما هي متطلبات السالمة التي يتم التفتيش عليها من ِقبل منصة البناء ُ

س ( :)7كيف يتم تسجيل المخالفات على المنشأة؟
من خالل الربط اإللكتروني مع منصة "مخالفات المشاريع المسحوبة" ومنصة "مخالفات المكاتب الهندسية" (إذا
كانت المنشأة مكتب هندسي) ومنصة "بلدي".
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