				
اإلصدار االول

لعام  2022م

قرار وزاري
رقم 4200856978

وتاريخ  1442/12/ 17هـــ

إن وزير الشؤن البلدية والقروية واالسكان..
وبنـــاء علـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  294وتاريـــخ  1431 / 08 / 21هــــــ بشـــأن تصنيـــف الشـــركات
والمكاتـــب االستشـــارية الهندســـية.
يقرر ما يلي:
أوال ً :اعتمـــاد آليـــة تصنيـــف الشـــركات والمكاتـــب
االستشـــاريةالهندســـيةالمعدلـــةبالصيغـــةالمرفقـــة.
ثانياً:تحـــل هـــذه اآلليـــة محل اآلليـــة الصـــادرة بالقرار
الـــــــــــــــــــــــــــوزاري رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم ()4100489805
وتاريـــخ  1441 / 11 / 30هــــــ ،والقـــرار الـــوزاري رقـــم
( )4200319395وتاريـــخ  1442 / 05 / 05هــــــ ويلغـــى
كلمـــايتــعـــــــــــــــارضمعهــــــــــامنأحكــــــــــــاموقــــــــــــــرارات
ذات الصــــــــــــلـــة.
ثالثاً:تنشـــر هذه اآلليـــة في موقع الـــوزارة ،ويعمل
بهــــــــــــــا من تـــــــاريخ نشــــــــرهـــــــا.
رابعاً:يبلـــــــــــــــغ هذا القـرار لمـــــــــــــن يلــــزم لتنفـــيـــذه.

والله الموفق
وزيــر الــشــؤون الـبـلـدية والقروية واالسكان
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 واالسكان.

الــــــــــــــــــــوزارة وزارة الشؤون البلدية والقروية واالسكان.
القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلدية والقروية واالسكان ،تنفيذ ًا لهذه
القـــــــــــــــرارات
اآللية.
الــــــــوكـــــــالــة وكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين.
تقويم 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

أداة القياس المستخدمة في التقييم.
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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 في المجال والنشـــاط والدرجـــة التي تم تصنيف المنشـــأة الهندســـية عليها.

المادة الرابعة:
تحـــدد وتعـــدل مجـــاالت وأنشـــطة التصنيـــف والحـــدود الماليـــة لكل مجـــال أو نشـــاط بقرار مـــن الوزير
وتحـــدث دوريـــ ًا وفقـــ ًا للدليل الوطني لألنشـــطة االقتصادية وتنشـــر فـــي الموقع الرســـمي للوزارة.

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

المادة السادسة:
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 ،أعداد وخبرات الكوادر اإلدارية والفنية.
 .3جودة االشراف على المشاريع وفق ًا للبيانات الواردة من الجهات الحكومية.
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المادة السابعة:
يقـــدم طلـــب التصنيـــف بتعبئة النمـــاذج االلكترونية فـــي موقع الـــوزارة وفق ًا لمتطلبـــات التصنيف ما
يلي :
 .1الترخيص النظامي متضمن ًا مجاالت أو أنشطة التصنيف المطلوبة.
 .2القوائم المالية عن الفترات التي تحددها الوزارة.
 .3شـــهادة اســـتيفاء التقويـــم االئتمانـــي وتصـــدر مـــن الجهـــات التي تحددهـــا الوزارة فـــي الموقع
االلكتروني.
 .4أعداد وخبرات الكوادر اإلدارية والفنية حسب ما تحدده الوزارة.
 .5شـــهادة اســـتيفاء المعاييـــر الفنيـــة وتصـــدر مـــن الجهـــات التـــي تحددهـــا الـــوزارة فـــي الموقـــع
االلكترونـــي.
 .6أي 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 الســـعودية وتصديـــق التوثيق مـــن وزارة الخارجية فـــي المملكة.

المادة الثامنة:
تصـــدر الـــوزارة شـــهادة التصنيف للمنشـــأة الهندســـية فـــي المجـــال (أو المجاالت) أو النشـــاط
(أو األنشـــطة) ،والدرجـــة التـــي تســـتحقها ،بنـــاء على مـــا توافر مـــن معلومات وبيانـــات ،وتمنح
شـــهادة بذلك ال تتجـــاوز مدتها ســـنتان.

المادة التاسعة:
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 ،وتصنـــف تصنيفـــ ًا جديد ًا بالدرجـــة التي تســـتحقها وبناء على مـــا يحققه التقويـــم من نقاط.

المادة العاشرة:
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 تصنيـــف المتضامنين الباقين بنفـــس الدرجة المطلوبة للمشـــروع
أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة لتنفيذ المشروع.
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المادة الحادية عشرة:
إذا حـــدث أي تغيـــر قانونـــي علـــى وضـــع المنشـــأة الهندســـية المصنفـــة ،فعلـــى صاحـــب الترخيـــص
التقـــدم بطلـــب تعديـــل شـــهادة التصنيـــف وفق ًا لمعاييـــر ومتطلبـــات التصنيـــف المتوافرة للمنشـــأة
بوضعهـــا الجديد.

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

المادة الثالثة عشرة:
تقوم الجهات الحكومية والهيئات والمؤسســـات واألجهزة ذوات الشـــخصية المعنوية العامة
بتزويـــد الـــوزارة بالمعلومـــات والبيانـــات والملحوظـــات التـــي تطلبها عن المنشـــآت الهندســـية
ألغـــراض التصنيـــف ،وكذلك عن المشـــاريع التي نفذتها المنشـــآت الهندســـية أو تحـــت التنفيذ.

المادة الرابعة 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 الخامسة عشرة :
أوال :يلغى تصنيف المنشأة الهندسية وذلك بالحاالت التالية:
ً
إذا صـــدر حكم قضائي نهائي واكتســـب القطعيـــة بثبوت تزوير أي من المســـتندات أو البيانات
.1
أو المعلومـــات التـــي بنـــي عليهـــا التصنيـــف .ويعـــاد النظر فـــي طلـــب المنشـــأة للتصنيف بعد
مضي ســـنة مـــن تاريـــخ إلغـــاء التصنيف.
.2

إذا صـــدر حكـــم قضائـــي نهائي واكتســـب القطعيـــة متضمن ًا الغـــاء التصنيف ويعـــاد النظر في
طلـــب المنشـــأة للتصنيـــف بعـــد مضي ســـنة مـــن تاريـــخ اإللغاء مـــا لم يتضمـــن الحكـــم النهائي
مـــدة تزيد عـــن ذلك.

.3

إذا ثبـــت لـــدى هذه الوزارة أن تصنيف المنشـــأة الهندســـية بني على بيانـــات أو معلومات غير
صحيحـــة ويعـــاد النظـــر فـــي طلـــب المنشـــأة للتصنيف بعد مضي ســـنة مـــن تاريـــخ إلغـــاء تصنيفها.

ثانيـــاً :يوقـــف بقـــرار مـــن الوزيـــر أو مـــن يفوضه تصنيـــف المنشـــأة الهندســـية وذلك في حـــال ثبوت
مخالفـــة أحـــد أحـــكام هذه اآلليـــة ،ويعـــاد النظر في طلـــب المنشـــأة الهندســـية للتصنيف بعد
تصحيـــح الوضع.

المادة السادسة عشرة :
يحق لموظفي الوزارة في مجال قيامهم بمهامهم ممارسة الصالحيات التالية:
أوال :فحص السجالت واألوراق والدفاتر والملفات او أي وثيقة أخرى لها عالقة بالمنشأة الهندسية.
ً
ثانياً :الحصول على أي صور او وثائق او مستخرجات او بيانات.
ثالثاً :اجراء الزيارات للتحقق من المتطلبات والبيانات المقدمة من المنشأة الهندسية طالبة التصنيف.
رابعـــاً :اجـــراء الزيـــارات للتحقق من اســـتمرارية قدرات وامكانيات المنشـــآت الهندســـية اإلدارية والمالية
والفنية والتنفيذية.
خامســـاً :اعـــداد التقاريـــر عـــن جميـــع ملحوظاتهـــم ومشـــاهداتهم المتعلقـــة بالزيـــارات والرفـــع بهـــا
للمختصيـــن بالوكالـــة.

المادة السابعة عشرة:
إذا رغبـــت المنشـــأة الهندســـية بإعادة تصنيفها فلهـــا تقديم طلب بذلك بمدة ال تتجاوز ســـتون يوم ًا
قبل تاريخ انتهاء صالحية الشـــهادة.
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المادة الثامنة عشرة:
للوكالـــة إلغـــاء طلـــب المنشـــأة الهندســـية للتصنيـــف فـــي حال عدم اســـتيفاء المنشـــأة الهندســـية
للمالحظـــات والنواقـــص المطلوبـــة خالل مدة ثالثون يوم ًا مـــن تاريخ إبالغها بالمالحظـــات والنواقص.

المادة التاسعة عشرة:
إذا اســـتكملت المنشـــأة الهندســـية متطلبـــات التقديـــم إلعـــادة التصنيـــف قبـــل انتهاء مـــدة صالحية
شـــهادة تصنيفهـــا ،فللوكالـــة صالحيـــة تمديد الشـــهادة لمـــدة ال تتجـــاوز تســـعين يوماً.

المادة العشرون :
تشـــكل لجنة في الوكالة يكون أحدهم مستشـــار قانوني للنظر في اعتراضات المنشـــآت الهندسية
المصنفة على قـــرارات التصنيف والفصل فيه.

المادة الحادية والعشرون:
تصدر شـــهادة التصنيف الكتروني ًا وعلى الجهات المالكة للمشـــاريع التحقق من الشـــهادة المقدمة
من خالل موقع الـــوزارة االلكتروني.
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المخالفات والجزاءات
المخالفـــات والجـــزاءات لألمانـــات والبلديـــات وفقـــا للقـــرار الـــوزاري رقــــــم ( ) 4300204497
وتاريخ  1443/3 /12هـ
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