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620944 :رقم التقرير

ان وزارة الشئون البلدية والقروية واإلســــك
أمـــــــــانـة العـــاصـمــــة المـقـــــدســـة
وكــــــــــــــالــة المـشـــاريـــــــــــــــــــــــع
اإلدارة العـــــــامـة للـطـــــرق واإلنــــــــارة 
إدارة مخــــــــــــتــبـر الـمــــــــــــــــــــــواد

مرفق التصنيف السنوي
2022لعام 



مطوية 
تعريفية

االهداف 
المراجع

ففئات التصني

أسس 
مالتقيي

ـــــ يم  ـــــوي تص وج
خلطــــة اســــ لتية 

معت د

ـــــر ( 2 ـــــر المختب مؤش
وانشــــــطة ال ــــــودة 

الذاتية

مؤشر المصنع ( 1

مؤشر جودة االنتاج( 3

يــتم تيهيــت ومتااعــة انتــاج مصــانع الخرســانة-
ال اهزة االعاصـمة المقدسـة وفـج اجـرا ات 
ـــانة  ـــانع الخرس ـــاد مص ـــت وامتم ـــت تيهي دلي
االعاصـــــمة المقدســـــة المعمـــــم اـــــر م 

ر منتج وتيثيره المباشـرفع جودة ال.هـ1440/03/18وتاريخ ( 400026926)
ــة  ــع ماجل ــد دف ــ  مل ــة ف التنمي
مواكبـة مـع العاصمة المقدسـة
2030أهداف رؤية المملكة 

مـ  رريـج المصـانعرفع كفا ة 
امو ــع ةضــبا ال ــودة الذاتيــ

.اإلنتاج

ك مـ  تقليت تكاليف الصيانة وذل
.ارفع جودة المنتج و ديمومته 

انع خلج ايئـة تنافيـية اـي  مصـ
ج الخرسانة ال اهزة لتقـديم منـت
.ا ودة مالية وأسعار منافية 

التنظــــــيم االداري وتنظــــــيم 
ـــة  ـــات البيئ ـــع و ااتيار المو 
وتخزي  المواد ومحطات الخلا 
ـــــت  ـــــا و نق وشـــــاانات الخل

ــا  ــد )الخرســانة وريره ــد أدن ا
50)%

مختبـــر ال ـــودة والت  يـــزات 
ـــبا  ـــطة ض ـــه أنش ـــة ا الخاص

%(.50اد أدند )ال ودة الذاتية 

نـات مبن  ملد نتائج اختبار العي
الميـــــحواة مـــــ  ال ـــــوالت 

%(60اد أدند )الميدانية 

نظامية المصنع( 4

(أ ) فئـــــــــــة 

لل صانع ذات األياء ال  ــتاز

(ب ) فئـــــــــــة 

لل صانع ذات األياء الجــــيد

(ج) فئـــــــــــة 

لل صانع ذات األياء ال قبول

غير مصن ة

لل صانع ذات األياء 
الضعيف وغير النظامية
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. رخـــــــــــصة صــــنامية-أ
.رخـــــــــــــــــــصة ايئة-ب
.رخــــــــــــــــــصة الدية-ج
شــــــــ ادة ال رفــــــــة -د

.ةالتــــــ ارية والــــصنامـيـ
مـــــــالمة ال ــــــودة -هـ 

SASOاليــــــــــــعودية 

https://drive.google.com/file/d/1U3ccAWv36QtFLAre31JPZceJcRodyePb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U3ccAWv36QtFLAre31JPZceJcRodyePb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jTUzmudNPgqo8HdKC7P35OzbST_n7hpH/view?usp=sharing


إدارة مختبر الـمواد
تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة بنطاق العاصمة المقدسة

. دسة وال يعتد به للجهات األخرى لإلحاطة واخالء المسؤوليةلمقتم وضع المؤشرات بناًء على زيارات عشوائية من استشاري المختبر لتأكيد الجودة وفق معايير محددة والتقييم أعاله يخص أمانة العاصمة ا•

تصنيف 

سنوي 

تراكمي

مؤشر شهري 

للتنافس 

والتحسين

الموقعاسم المصنعم
مؤشر 
المصنع و 
%التجهيزات 

مؤشر المختبر 
و انشطة ضبط 
الجودة الذاتية

%

جودة مؤشر 
%اإلنتاج

ني
الف
ف 
صني
نظامية المصانعالت

عالمة 
الجودة 
*السعودية

التصنيف 
مالحظاتوالفئة

ية
ناع
ص

ية
بيئ
ية
بلد

ية
ناع
لص
 وا
ية
جار
الت
فة 
غر
ال

(أ ) مصنف 89.838673/95PPPPPPالعمرةمصنع الشركة السعودية للخرسانة1

(ب ) مصنف ×78.858263/92PPPPPالشوقيةللخرسانة الجاهزة الزايديمصنع مجموعة 2

(ب ) مصنف ×78.907650/96PPPPPالعمرةمصنع شركة سعود عبد الحميد الصاعدي3

(ب ) مصنف ×66.637073/90PPPPPالشرائعمصنع شركة الزمك للخرسانة الجاهزة4

(ج ) مصنف ×72.086482/97PPPPPجنوب مكةمصنع الشركة العربية للتشييد والبناء5

(ج ) مصنف ×59.65050/93PPPPPالشرائعمصنع شركة الجزيرة للخرسانة الجاهزة  6

غير مصنف×70.548458/88PPP×Pالعمرةللخرسانة الجاهزة دبيسمصنع بن 7

غير مصنف×59.296448/80P×PPPجنوب مكةمصنع شركة خرسانه سما المحدودة 8

غير مصنف×64.584263/72PPPPPالشرائعمصنع شركة يوسف الجريد وشركاه9

غير مصنف×P×PP×46.262723/00الشرائعمصنع شركة الخليج العربي للخرسانة10

تصنيف 
سنوي 
تراكمي

مؤشر 
شهري 
للتنافس 
والتحسين
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إدارة مختبر الـمواد
تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة بنطاق العاصمة المقدسة

. دسة وال يعتد به للجهات األخرى لإلحاطة واخالء المسؤوليةلمقتم وضع المؤشرات بناًء على زيارات عشوائية من استشاري المختبر لتأكيد الجودة وفق معايير محددة والتقييم أعاله يخص أمانة العاصمة ا•
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غير مصنف×P×P××00/63--جنوب مكةالجاروشهمصنع شركه ابناء يوسف 11

غير مصنف×××PP×00/36--جنوب مكةمصنع شركة الشامل االزرق للخرسانة12

غير مصنف×P××××00/45--العمرةشركة الرضوان للخرسانة الجاهزة 13

غير مصنف×P××××00/00--جنوب مكةمصنع الرضوان للخرسانة الجاهزة14

غير مصنف××××××23/36--جنوب مكةمصنع شركة هيف محمد القحطاني15

غير مصنف××××××00/00--الجموم(الجموم)مصنع شركة نما البالد 16

غير مصنف××××××00/00--بحرة(بريمكو)مصنع شركة الخرسانة جاهزة الصب 17

غير مصنف××××××00/00--جنوب مكة(أسس)مصنع شركة على آل مسعد إلنتاج 18

غير مصنف××××××00/00--العزيزيةمصنع شركة محمد بن الدن للخرسانة19

غير مصنف××××××00/00--العمرة(سبك)عبر المملكة السعودية للمقاوالت 20

تصنيف 
سنوي 
تراكمي

مؤشر 
شهري 
للتنافس 
والتحسين
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إدارة مختبر الـمواد
تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة بنطاق العاصمة المقدسة
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غير مصنف××××××00/00--جنوب مكةمصنع شركة عبد العزيز عمران العمران21

غير مصنف××××××00/00--الشرائعمصنع شركة سعد سعيد الصاعدي22

غير مصنف××××××00/00--جنوب مكة(بريمكو)مصنع شركة الخرسانة جاهزة الصب 23

غير مصنف××××××00/00--جنوب مكةمصنع شركة سميا للخرسانة الجاهزة24

غير مصنف××××××00/00--جنوب مكةمصنع شركة الميدان العمراني25

غير مصنف××××××00/00--شارع الستينالشركة السعودية للخرسانة الجاهزة26

غير مصنف××××××00/00--الغزة(بريمكو)مصنع شركة الخرسانة جاهزة الصب 27

غير مصنف××××××---اجيادمصنع شركة ريو للتجارة والمقاوالت28

غير مصنف××××××---بحرةبحرة-الزيميمصنع 29

مغلق××××××---العزيزيةمصنع شركه دوم مكة للمنتجات30

تصنيف 
سنوي 
تراكمي

مؤشر 
شهري 
للتنافس 
والتحسين
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إدارة مختبر الـمواد
تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة بنطاق العاصمة المقدسة
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مغلق××××××---العمرةمصنع الشركة العربية للتشييد والبناء31

مغلق××××××---الشرائعمصنع الشركة العربية للتشييد والبناء32

مغلق××××××---العزيزيةمصنع شركة الكفاح لمواد البناء33

مغلق××××××---جنوب مكةمصنع شركة حميد محمد الحرب34

مغلق××××××---جعرانةللتجارة والصناعةالزيميمصنع شركة 35

مغلق××××××---بحرةمصنع بريمكو بحرة الجديد36

مغلق××××××---الشوقيةمصنع بن الدن للحلول الخرسانية 37

مغلق××××××---المشاعرتونسىمصنع مؤسسه السيد علوى 38

مغلق××××××---الشوقية(بريمكو)مصنع شركة الخرسانة جاهزة الصب 39

مغلق××××××---العزيزيةمصنع شركة عبد العزيز العمران40

تصنيف 
سنوي 
تراكمي

مؤشر 
شهري 
للتنافس 
والتحسين
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إدارة مختبر الـمواد

:في حال وجد أي استفسار او مقترحات التواصل على البريد االلكتروني 

H-AREF@HOLYMAKKAH.GOV.SA , WALFALIT@HOLYMAKKAH.GOV.SA , CONCRETE.HOLYMAKKAH@GMAIL.COM

تقييم وتصنيف مصانع الخرسانة الجاهزة بنطاق العاصمة المقدسة

العمالء/استبيان للمواطنين استبيان لمصانع الخرسانة

ؤشـر تم وضع التصنيف  بناًء على زيارات عشوائية لتأكيد الجودة وذلك  لقيـا  جـودة المنـتج داخـل المصـنع وزيـارات دوريـة لقيـا  م•
تجهيزات المصنع ومؤشر الجودة الذاتية من قبل المختصين بـددارة مختبـر المـواد حسـب مـا ورد  فـي دليـل تأهيـل مصـانع الخرسـانة

.   الجاهزة  ، وال يعتد به للجهات األخرى لإلحاطة واخالء المسؤولية 
في حال وجد أي تحديث أو مالحظات يمكن مراجعة إدارة مختبر المـواد السـتكمال المؤشـرات الفنيـة واألوراق النظاميـة فـي مجمـع •

( .رابط الموقع) األمانة بدقم الوبر 
.لتأكيد الجودة( زيارة28)للدخول في التصنيف السنوي يجب إكمال الحد األدنى للزيارات خالل عام •
.التصنيف الشهري يعلن لخلق بيئة تنافسية وهو تراكمي وذلك العتماد التصنيف السنوي المعتمد •
أخـذ على المصانع تزويد مختبر المواد بجداول اإلنتاج الشهرية ألخذ العينات بغرض إعادة التصـنيف و فـي حـال تمـز الزيـارة و لـم يـتم•

.عينة سوف يؤثر ذلك على التصنيف الشهري 
هـ يجـب علـى 1442/5/1وتاريخ ( 1/4200347049)وكالة الشؤون الفنية رقم -استنادًا إلى تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان•

.جميع مصانع الخرسانة الجاهزة  الحصول على عالمة الجودة السعودية 
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إدارة مختبر الـمواد

ــب ــاد مصــانع | حس ــل واعتم ــل تأهي دلي
المعمـم الخرسانة بالعاصمة المقدسـة 

.هـ1440/03/18وتاريخ ( 400026926)برقم 
من خالل زيارات إدارة مختبر 
المواد لتأكيد الجودة

ـــارة جـــودة3-2)بمعـــدل  ( شـــهر/ زي
ــ ــة تنافســية ب ــق بيئ ــز وخل ين للتحفي
ن المصــانع وتمكــين المســتفيدين مــ

تـد ويع. االطالع على تصنيف المصانع
نة التصنيف التراكمي السـنوي بالسـ

.الميالدية

غير مصنفجبأ

لمصانع الخرسانة الجاهزةاالعتماد السنوي آلية ومراحل 

يتم التصنيف لـخالل العام الميالدي زيارة جودة ناجحة و معتمدة 28عند تحقيق 

زيارة 
جودة

https://drive.google.com/file/d/1RwC9kX93TWdV_JO4skMoNhyjPVgk4Ojf/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1U3ccAWv36QtFLAre31JPZceJcRodyePb/view?usp=sharing


إدارة مختبر الـمواد
عالمة الجودة حصول مصانع الخرسانة الجاهزة على 

آلية الحصول على عالمة "ورشة عمل 
"الجودة السعودية

ــة الســعودية  ــي الهيئ ــم عقــد اجتمــاع بعــد ورشــة العمــل مــع ممعل ت
ى للمواصفات والمقاييس والجودة لمناقشة حصول مصـانع الخرسـانة علـ
عالمة الجودة وتعارضها مع الية تصـنيف مصـانع الخرسـانة الجـاهزة علـى 

.موقع األمانة
:تم ما يلي

ــل -1 ــل واعتمــاد مصــانع الخرســانة بالعاصــمة المقدســة إهــداء دلي تأهي
.لهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودةل
.تأييد التصنيف من قبل الهيئة-2
.دةالزام مصانع الخرسانة بشهادة هيئة المواصفات والمقاييس والجو-3

اجتماع مع ممعلي الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس 

ممعلة في لجنة الخرسـانة مكة المكرمة_غرفة#عقدت 
ة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة السعودي
آليـــة "للمواصـــفات والمقـــاييس والجـــودة ورشـــة عمـــل 
ـــى عالمـــة الجـــودة الســـعودية ـــف " الحصـــول عل للتعري

بالمتطلبــات والتكــاليف وأهــم اإلجــراءات لمــن  التــرخيص
.وأبرز المنتجات الملزمة بالحصول على عالمة الجودة
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زيارة أمانة مدينة الرياض واالرالع ملد ت راة 
تصنيف مصانع الخرسانة ال اهزة
والية ضبا وتيكيد جودة

ررح مبادرة تصنيف مصانع الخرسانة ال اهزة
لعصف ذهن  لوكالة الصيانة ف  

(خطوة)الخطة االستراتي ية لألمانة 

االرالع ملد ت راة أمانة جدة لتصنيف 
مصانع الخرسانة ال اهزة 

تعميم م  الوزارة ايهمية  االرالع ملد ت راة 
امانة مدينة الرياض لتصنيف مصانع الخرسانة

1436وتاريخ 193736اموجب الخطاب ر م 

دراسة إمكانية ررح مملية لمرا بة مصانع 
الخرسانة االتعاون مع ال رفة الت ارية الصنامية

امكة المكرمة 

تم ررح مملية هندسية لتصنيف مصانع
1436وتاريخ 45الخرسانة ال اهزة مقد ر م 

االرالع ملد ت راة أمانة المدينة المنورة 
وت راة مدينة دا  ااإلمارات العراية المتحدة
لتصنيف والر ااة ملد مصانع الخرسانة

امتماد دليت لتصنيف مصانع 
الخرسانة ال اهزة 

البد  ف  تصنيف مصانع الخرسانة كمرالة ت ريبية 
ومقد العديد م  ورش العمت مع مصانع الخرسانة 
والبلديات وال  ات المشرفة ملد المشاريع  

تصنيف 59الوصول إلصدار مدد 
وامالن ا م  خالل مو ع األمانة االلكترونية

اء ت عيل توجيهات معالي األمين بربط تصاريح البن
وحث الجهات ال شرفة على ال شاريع 

بتوريد من مصانع مصن ة

تكريم ال صانع ال صن ة 
وتطبيق الغرامات على ال صانع ال خال ة 

وضع لوحات التصنيف بباركوي على ال صانع

توثيق الخطة

توعية ال واطنين بأه ية التوريد 
من مصانع مصن ة 

التعاون مع هيئة ال واص ات وال قاييس 
والجوية لنشر التجربة أله ية الخرسانة 

والتن ية الع رانية وكوي البناء 

التوسع في اع ال الجوية 
ب شاركة ال ختبرات الخاصة 

واه ية التأكد من جوية ال واي األولية 
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